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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE 

Vážení obyvatelia, návštevníci a priaznivci obce Plavecký Mikuláš! 

Predkladáme Vám Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) 
obce Plavecký Mikuláš na roky 2021 – 2027. Dokument PHRSR a územno-plánovacia 
dokumentácia predstavujú dva najzákladnejšie a najdôležitejšie strategické a plánovacie 
dokumenty na úrovni každej jednej samosprávy v rámci Slovenska. Ich schválením 
v zastupiteľstve sa stávajú záväznými nástrojmi systémového riadenia rozvoja samosprávy. 

Vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja je zákonnou 
povinnosťou každej obce, každého mesta. Táto povinnosť vychádza zo zákona č. 
309/2014 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Dokument PHRSR obce Plavecký Mikuláš 
obsahuje víziu rozvoja našej obce ako aj zoznam opatrení, ktorých realizovanie je 
potrebné pre dosiahnutie vízie. Úlohou samosprávy je zabezpečiť napĺňanie jednotlivých 
opatrení ako aj konzistenciu aktivít so strategickým plánovaním a podmienkami podpory 
regionálneho rozvoja našej obce v zmysle požiadaviek na čerpanie finančnej pomoci zo 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu Európskej únie.  

Predkladaný dokument PHRSR obce Plavecký Mikuláš na roky 2021 – 2027 je 
základným strednodobým plánovacím dokumentom podpory regionálneho rozvoja a 
regionálnej politiky na lokálnej úrovni. Priamo nadväzuje na strategické a programové 
dokumenty na vyššej regionálnej a najvyššej národnej úrovni. Dokument rešpektuje lokálne 
špecifiká územia a práve z ich analýzy stanovuje rozvojové opatrenia a aktivity, ktorých 
schválením sa obec Plavecký Mikuláš zaväzuje k ich plneniu. Program hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja obce Plavecký Mikuláš je spracovaný na obdobie rokov 2021 
– 2027. Na jeho vypracovaní sa podieľalo viacero externých a interných spolupracovníkov, 
poslanci obecného zastupiteľstva, zamestnanci obecného úradu a v neposlednom rade 
samotní občania a organizácie pôsobiace v obci. 

Týmto by som rád vyjadril svoje presvedčenie, že napredovanie obce v súlade s 
týmto strategickým dokumentom bude prispievať k približovaniu sa k stanoveným cieľom, 
ktoré  pomôžu naplniť očakávania nás všetkých, ktorí v Plaveckom Mikuláši žijeme a ktorí 
sa aktívne zaujímame o dianie v našej obci. Zároveň pevne verím, že my, obyvatelia obce 
Plavecký Mikuláš, budeme aktívni počas celého programového obdobia a budeme sa 
podieľať na tom, aby bol PHRSR otvorený a živý dokument, schopný reagovať na nové, 
aktuálne podnety.  

Srdečne sa chcem poďakovať všetkým, ktorí na tejto neľahkej a časovo náročnej 
tvorbe programu aktívne participovali a prispeli tým k formovaniu budúcnosti našej obce. 

 
 Ing. Peter Válek 
   Starosta obce Plavecký Mikuláš 
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ÚVOD 

Strategický dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 
Plavecký Mikuláš na roky 2021 – 2027 (ďalej iba „PHRSR“) bol vypracovaný na základe 
Zákona č. 309/2014 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a v súlade s platnou metodikou 
na vypracovanie PHRSR, ktorú vydalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky.  

PHRSR je spolu s územným plánom základným dokumentom riadenia samosprávy 
a podpory regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni. Cieľom dokumentu je dôkladná 
analýza sociálnych, ekonomických, kultúrnych, environmentálnych, technických a iných 
podmienok lokality ako aj identifikácia potenciálnych príležitostí a navrhnutie konkrétnych 
krokov pre rozvoj obce. PHRSR má charakter strednodobého dokumentu, ktorý okrem 
opisu súčasných podmienok obsahuje aj konkrétne reálne ciele a zámery obce. Tieto boli 
navrhnuté tak, aby riešili aktuálne potreby obce vzhľadom na jeho finančné možnosti a iné 
danosti, boli v súlade so stratégiou trvalo udržateľného rozvoja a prispievali k napĺňaniu 
cieľov štátnej regionálnej politiky. Dokument PHRSR slúži ako významný podklad pri 
získavaní finančných prostriedkov z európskych zdrojov i štátneho rozpočtu. 

Dokument je členený na päť hlavných častí (A – E), ktoré sa následne delia na 
parciálne časti v závislosti od daného kontextu: 

 

 

• analytická časť (A) obsahuje tri parciálne časti: A. I – Analýza vnútorného 
prostredia, A. II – Analýza vonkajšieho prostredia a A. III – Zhodnotenie súčasného 
stavu územia; 

• strategická časť (B) zahŕňa víziu, stratégiu a hlavné ciele a priority rozvoja obce; 

• v programovej časti (C) sa nachádzajú konkrétne opatrenia a aktivity (vrátane ich 
merateľných ukazovateľov), prostredníctvom ktorých bude možné dosiahnuť 
stanovené ciele; 
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• v realizačnej časti (D) sú definované inštitucionálne a organizačné kapacity 
potrebné na realizáciu určených opatrení a aktivít (vrátane popisu ich konkrétnych 
úloh a postupov), ako aj kapacity zabezpečujúce monitorovanie a hodnotenie. 
Do tejto časti tiež patrí akčný plán s výhľadom na dva roky; 

• finančná časť (E) sa delí na dve parciálne časti: E. I – Indikatívny finančný plán 
PHRSR a E. II – Finančná časť, ktorá obsahuje definované plánované zdroje 
financovania daných opatrení a aktivít, ako aj hodnotiacu tabuľku pre výber 
projektov. 

  

Dokument sa vypracováva s možnosťou aktualizácie. Vzhľadom na to, že na tvorbe 
PHRSR sa podieľajú samotní občania a zástupcovia obce ako aj podnikatelia a záujmové 
skupiny pôsobiace v obci, je PHRSR najlepším odrazom skutočnosti, špecifík a potrieb 
lokálnych aktérov. V tejto súvislosti možno PHRSR označiť za dokument, ktorý umožňuje 
občanom a ďalším subjektom prevziať zodpovednosť za kvalitu svojho života, avšak slúži 
tiež aj ako propagačný materiál pre potenciálnych návštevníkov či domácich 
a zahraničných investorov. 

Tvorbu PHRSR obce Plavecký Mikuláš zrealizovala spoločnosť Gemini Group s. r. o., 
ktorá bola vybraná v procese verejného obstarávania. Spoločnosť pri tvorbe dokumentu 
spolupracovala s pracovnými skupinami pozostávajúcimi z miestnych aktérov – občanov 
a odborníkov z verejného, súkromného i mimovládneho sektora.  

Ťažisková bola predovšetkým spolupráca so zástupcami Obecného úradu 
v Plaveckom Mikuláši, občanmi a organizáciami pôsobiacimi v obci. Jednotliví aktéri 
poskytovali spoločnosti Gemini Group s. r. o. relevantné dáta prostredníctvom špeciálne 
zostavených dotazníkov, v ktorých hodnotili doterajší rozvoj obce, silné a slabé stránky 
obce ako aj možnosti jej ďalšieho rozvoja. Získané informácie z dotazníkov sa následne stali 
podkladom pre tvorbu PHRSR.  

PHRSR obce Plavecký Mikuláš je úzko previazaný so sektorovými operačnými 
programami, ktoré boli vypracované na základe Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 
2020 a taktiež s Národnou stratégiou regionálneho rozvoja SR schválenou uznesením Vlády 
SR č. 222 zo 14. mája 2014. Táto stratégia stanovuje cieľ: „Integrovaným a výsledkovo 
orientovaným prístupom k regionálnemu rozvoju a na základe využitia vnútorného 
potenciálu regiónov zvýšiť do roku 2030 ich adaptabilitu, konkurencieschopnosť 
a výkonnosť pri súčasnom zvyšovaní kvality života obyvateľov a pri rešpektovaní princípov 
trvalo udržateľného rozvoja.“ PHRSR obce Plavecký Mikuláš je v súlade s týmto cieľom, ako 
aj v súlade s Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2011, Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na obdobie 2021 – 2027, 
Územným plánom veľkého územného celku Bratislavského kraja a Územným plánom obce 
Plavecký Mikuláš. 
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ČASŤ A – ANALYTICKÁ ČASŤ 

I - ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE A JEJ STRUČNÁ HISTÓRIA 

Základné informácie o obci 

 

 Obec Plavecký Mikuláš s rozlohou 26,73 km2 leží  v nadmorskej výške 257 m n. m. 
Z hľadiska územnosprávneho členenia Slovenskej republiky sa obec nachádza v časti 
NUTS II Západné Slovensko. V rámci NUTS III spadá Plavecký Mikuláš do Bratislavského 
samosprávneho kraja a v rámci NUTS IV do okresu Malacky. 

 Podľa regionálneho morfologického členenia patrí obec do oblasti Záhorskej nížiny. 
Plavecký Mikuláš leží v dvoch malokarpatských dolinách: Mokrej a Suchej. Nad obcou 
vyčnievajú kopce: Holá hora, Hurka, Korlátko, Drinova hora, Chrastavá hora a Dubníček, 
na ktorom je postavený katolícky farský kostol svätého Mikuláša, patróna obce. Pozdĺž 
celej obce preteká potok, ktorý volajú Starý potok. Obec jestvovala už v roku 1224. Počet 
obyvateľov k 31.12. 2020 predstavuje 728.  

Obec Plavecký Mikuláš je tvorený  rovnomenným katastrálnym územím. Najbližším 
mestom je okresné mesto Malacky, ktoré je od Plaveckého Mikuláša vzdialené 25 km. 
Ďalšie mesto okresu, ktorým je Stupava, je od obce vzdialené 40 km. Od krajského mesta 
Bratislava je Plavecký Mikuláš vzdialený 61 km. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1: Základná charakteristika obce Plavecký Mikuláš, okresu Malacky a Bratislavského samosprávneho kraja, Zdroj: 
ŠÚ SR, 2021 

 

 

 

 

Územie Počet obyvateľov  

(k 31. 12. 2020) 

Rozloha 

(km2) 

Hustota 
obyvateľstva 
(obyv./km2) 

Plavecký Mikuláš 728 26,73  123,31 

Okres Malacky 75 325 949,46 79,33 

Bratislavský  
samosprávny kraj 

673 299 2 052,7 328 
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Historický vývoj obce 

  Prvé stopy osídlenia územia Plaveckého Mikuláša pochádzajú už z obdobia 
neskorého stredného paleolitu. V katastri obce sa našli známky osídlenia aj z obdobia 
mladého skorého paleolitu a neolitu. Dôkazy o tomto osídlení boli objavené v Dzeravej 
jaskyni juhovýchodne od obce Plavecký Mikuláš počas viacerých archeologických sezón. 
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1224.  

 Názov Plavecký (Plavec) vznikol pravdepodobne odvodením od pomenovania 
kumánskeho bojového kmeňa Polovcov (Plavcov), ktorý sa tu usadil po tatárskom plene. 
Polovci prišli na pozvanie vtedajšieho panovníka Belu IV. S nimi sa na našom území usadili 
aj iné bojové kmene v počte asi 40 000 ľudí. Ich úlohou bolo chrániť hranice štátu. Polovci 
dostali západnú hranicu. Aj Plavecký hrad sa až po roku 1241 začína označovať v listinách 
ako Plawcz. Dediny ležiace pod hradom dostali prívlastok Plavecký, aby sa odlíšili od iných 
usadlostí podobného mena. Treba uviesť, že nie je isté, že by sa tu Polovci usadili v 11. a 
12. storočí, ako to uvádzajú pramene. Nebol tu totiž dôvod na ich príchod skôr ako po 
roku 1241, kedy veľké územia vtedajšieho štátu boli takmer vyľudnené. Kmeň Polovcov 
pomerne rýchlo splynul s domácim obyvateľom. Druhá časť názvu - Mikuláš a Peter - 
mohla vzniknúť od mena niektorého člena rodu Balážovcov, ktorí vlastnili majetky aj s 
hradom pomerne dlhú dobu. Nie je vylúčené, že ľud mohol dávať mená obcí tiež 
spontánne podľa patróna kostola, ktorému bol zasvätený. Názov Podhradie sa dával 
usadlostiam, ktoré postavili ľudia tesne pod hradom. Išlo o skupinu domov, v ktorej bývali 
rodiny vojakov, najčastejšie služobníctva alebo iného personálu. Podhradie tvorilo aj 
najbližšie pracovné a potravinové zázemie panského sídla. 

 V roku 1394 sa spomína pod názvom Zentmiclos, v roku 1453 Sanctus Nicolaus, v 
roku 1773 Plawaczky Mikuláš. V obci bol už kostol v roku 1224. Ten sa však nezachoval. Na 
majetkoch niekdajšej zemianskej rodiny Pet Šimona(Petšimonovcov), ktorí za Rudolfa II. 
boli povýšení do šľachtického stavu, bol tiež kostol, ktorý nazývali Modlitebňa. 

 Farský kostol sv. Mikuláša tvorí jedinečnú dominantu, veľmi citlivo vkomponovanú 
do prírodného prostredia. Celý objekt sa vypína vo svojej belobe nad okolím. Predstavuje 
hodnotný príklad renesančnej sakrálnej architektúry obranného charakteru. Je to 
jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a vstavanou vežou do 
západného priečelia kostola. Celý interiér je zaklenutý valenou klembou. Pod terajšou 
výmaľbou boli zistené figurálne nástenné maľby vo dvoch vrstvách nad sebou. V kostole 
sa nachádzajú lavice z prvej polovice 18. storočia. V tomto storočí(asi roku 1718) kostol 
prešiel väčšou renováciou. Vtedy bol aj ohradený múrom. Hlavný oltár je barokový. Po 
stranách sú sochy dvoch svätcov - biskupov. Uprostred je obraz svätého Mikuláša - 
biskupa. Kazateľnica i bočné oltáre Panny Márie a svätého Jozefa sú tiež barokové. 
Orgánový chór pochádza asi z obdobia renovácie v rokoch 1718 - 20. 

 V roku 1553 patrila obec postupne Serédyovcom, Bakičovcom a Gzoborovcom, 
potom panstvu Plavec - Malacky. V roku 1720 mala 3 mlyny a 52 daňovníkov a v roku 1828 157 
domov a 1132 obyvateľov. V 19. storočí tu malo panstvo majer. Obyvateľstvo bolo vždy 
slovenské a hlásilo sa ku katolíckemu vierovyznaniu, no žili tu aj židovské rodiny. Počet 
obyvateľstva v súčasnej dobe nie je vysoký. Veľký odliv, najmä mladých, spôsobil hlavne 
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nedostatok pracovných príležitostí. Za I. ČSR bola v obci píla, tehelňa, mlyny, výroba jedlého 
oleja a zhotovovali sa tu výrobky z dreva. Počas SNP pôsobili v okolí partizáni. 

 Obyvateľstvo sa počas stáročí vyformovalo do niekoľkých vrstiev. Na najvyššom 
stupni ešte v nedávnej minulosti stáli gazdovia, ktorí boli i pravidelnými platičmi daní. Za 
gazdu sa považoval vlastník pôdy a poľnohospodárskych budov. Ďalej to boli ľudia bez 
pôdy - želiari, ktorí sa živili výrobou rôznych predmetov a náradia. Najnižšiu skupinu tvorili 
pastieri, nazývaní aj hoferi. Obec viedol richtár. Ľud so ho volil najčastejšie pred hodami. 
Medzi jeho povinnosti patrilo dozeranie na odpracovanie robôt, staral sa o bezpečnosť 
občanov proti krádežiam a riešil problémy súvisiace s dedičstvom po úmrtí občana. 
Richtár viedol aj finančné hospodárenie obce. Obyvateľstvo bolo vždy slovenské a hlásilo 
sa ku katolíckemu vierovyznaniu. No žili tu aj židovské rodiny. Počet obyvateľstva v súčasnej 
dobe nie je vysoký. Veľký odliv, najmä mladých, spôsobil nedostatok pracovných 
príležitostí. Po poslednom sčítaní počet obyvateľstva bol nasledovný: Plavecký Mikuláš - 
711 obyvateľov. Zvyklosti po dlhé stáročia usmerňovali náboženské sviatky a slávnosti, na 
ktorých sa ľud zúčastňoval vo veľkom počte. Zvlášť veľkolepé boli procesie na sviatok 
Ducha Svätého, Božského Srdca a Božieho Tela. Veľmi dôležitým dňom bola hodová 
slávnosť. Obydlia boli jednoduché, zhotovené z kameňa alebo z tehál surovej hliny. 
Strechy boli pokryté slamovými doskami až do konca 19. storočia. Za obcou stáli stĺpovité 
stodoliská drevenej konštrukcie. 

Symboly obce  

 Symboly obce sú definované v štatúte obce. Medzi symboly obce patrí erb 
obce, vlajka obce a pečať obce.  

 Erb obce Plavecký Mikuláš má túto podobu: V modrom štíte strieborný biskup – 
sv. Mikuláš v striebornom zlato podšitom rúchu so striebornou, zlatým krížom zdobenou 
mitrou, v pravici so zlatou knihou pred sebou, v ľavici so zlatou berlou, po bokoch 
sprevádzaný zlatými rastlinnými rozvalinami. 

 Vlajka  obce  pozostáva  z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, modrej, 
bielej, modrej   a žltej. Vlajka má pomer  strán  2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi 
zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Zástava obce má podobnú kompozíciu ako 
obecná vlajka. Pomer strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže 
byť aj dlhšia.  
 Pečať obce Plavecký Mikuláš je okrúhla, uprostred s obecným erbom a kruhopisom 
OBEC PLAVECKÝ MIKULÁŠ. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi 
zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi. 

 
Obr. 1: Symboly obce – erb, vlajka, pečať 



   
 

 

10 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE PLAVECKÝ MIKULÁŠ  2021-2027 

1. OBYVATEĽSTVO 

Populáciu žijúcu v obci nevyhnutne považujeme za jeden z najdôležitejších zdrojov 
endogénneho lokálneho, ako aj regionálneho rozvoja v sociálnej a demografickej sfére, 
ktorá výrazne vplýva aj na budúci celkový sociálno-ekonomický rozvoj obce. Opatrenia 
formulované do budúcnosti preto musia zodpovedať vnútorným aj vonkajším procesom 
formujúcim demografické javy v obci a je nutné preniesť tento vývoj aj do rozvojovej vízie, 
ktorú bude samospráva nasledovať v ďalších rokoch.  

1.1 VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV 

 Ukazovateľ vývoj počtu obyvateľov sa v priebehu rokov formuje v dôsledku 
mechanického i prirodzeného pohybu obyvateľstva. V sledovanom období v rokoch 2011 
– 2020 dochádzalo v obci Plavecký Mikuláš k nárastu počtu obyvateľov, s výnimkou rokov 
2018 a 2020 kedy bol zaznamenaný mierny medziročný pokles. Najnižší počet obyvateľov 
mala obec v roku 2011. Najväčší počet obyvateľov mala obec v roku 2019 a to 731.  

Tento demografický trend mierneho nárastu počtu obyvateľov v posledných 
rokoch môžeme v porovnaní s inými obcami na Slovensku považovať za pozitívny, v 
poslednom roku ale opäť pozorujeme mierny pokles. Z nasledujúcich štatistík bude zrejmé, 
že pokles počtu obyvateľov v poslednom sledovanom roku bol zapríčinený vyšším počtom 
vysťahovaných obyvateľov. Z rozvojového hľadiska je potrebné zvyšovať najmä podiel 
mladého obyvateľstva, a preto by malo byť v najbližších rokoch snahou predstaviteľov 
samosprávy, aby sa ďalej počet obyvateľov výraznejšie zvyšoval. 

 
Tab. 2: Vývoj počtu obyvateľov obce Plavecký Mikuláš v rokoch 2011 až 2020, Zdroj: ŠÚ SR, 2021 

 

 

                Graf 1: Vývoj počtu obyvateľov obce Plavecký Mikuláš v rokoch 2011 až 2020, Zdroj: ŠÚ SR, 2021 
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1.2 POHYB OBYVATEĽSTVA 

Prirodzený pohyb obyvateľstva  

 Ukazovateľ prirodzený pohyb obyvateľstva je vyjadrený prostredníctvom hlavných 
populačných procesov, ktorými sú pôrodnosť (natalita) a úmrtnosť (mortalita). Prirodzený 
pohyb predstavuje rozdiel medzi počtom živonarodených a zomretých osôb (v relatívnych 
hodnotách rozdiel živonarodených a zomretých na 1000 obyvateľov, udáva sa v ‰). V 
období rokov 2011 až 2020 boli kladné hodnoty prirodzeného prírastku zaznamenané iba 
v rokoch 2015, 2017, 2018 a 2020. V ostatných rokoch sledovaného obdobia 
zaznamenávame prirodzený úbytok. Najvyšší prirodzený úbytok zaznamenala obec v roku 
2012, kedy zomrelo o 11 obyvateľov viac ako sa narodilo. Prirodzený pohyb dokumentuje 
nasledujúca tabuľka a graf. 

 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Živonarodení 4 2 3 6 11 10 13 10 8 8 

Zomretí 7 13 7 7 9 15 7 8 9 5 
Prirodzený 

prírastok/úbytok 
-3 -11 -4 -1 2 -5 6 2 -1 3 

 
Tab. 3: Prirodzený pohyb (PP) obyvateľstva v obci Plavecký Mikuláš v rokoch 2011-2020, Zdroj: ŠÚ SR, 2021 

 
 
 

 

Graf 1: Vývoj prirodzeného pohybu obyvateľstva v obci Plavecký Mikuláš v rokoch 2011 – 2020, zdroj: ŠÚ SR 
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rozširovania kapacít zariadení pre deti v predškolskom veku a rozširovania kapacít 
školských zariadení a pod.  
 

• pôsobenie na znižovanie miery úmrtnosti, napr. informačnými kampaňami 
propagujúcimi zdravý životný štýl, podporou kvalitných sociálnych zariadení s 
vyškoleným personálom a podporou možností trávenia voľného času seniorov tak, 
aby viedli aktívny, spokojný a pestrý život. 
 

Sobáše a rozvody ako dôležitá súčasť demografického správania priamo aj 
nepriamo súvisia s pôrodnosťou a teda aj s celkovým smerovaním populácie. Od roku 
2011 do roku 2020 bolo v Plaveckom Mikuláši v priemere uzavretých 3,2 manželstiev ročne. 
Vyššia sobášnosť bola zaznamenaná v druhej polovici sledovaného obdobia. Najviac 
manželstiev vzniklo v roku 2015, 6 sobášov.  

Priemerne sa v Plaveckom Mikuláši rozvedie 1,9 manželstiev za rok (10-ročný 
priemer). Najviac rozvodov (4) sa uskutočnili v roku 2012 a 2016.  

Sobášnosť a rozvodovosť obce Plavecký Mikuláš zachytáva nasledujúca tabuľka č. 
4 a graf č. 3. 

 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Počet 

sobášov 
5 1 1 2 6 4 2 2 5 4 

Počet 
rozvodov 

2 4 0 2 0 4 2 0 2 3 

 

Tab. 4: Počet sobášov a rozvodov v rokoch 2011 - 2020 v obci Plavecký Mikuláš, Zdroj: ŠÚ SR, 2021 

 

 

Graf 3: Počet sobášov a rozvodov v obci Plavecký Mikuláš 2011 – 2020 (absolútne vyjadrenie), Zdroj: ŠÚSR 
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Migračný pohyb obyvateľstva 

Okrem prirodzeného pohybu má významný vplyv na vývoj počtu obyvateľov aj 
migračný (mechanický) pohyb obyvateľstva. Výsledkom migračného pohybu je 
migračné saldo. Migračným pohybom rozumieme migráciu (imigráciu a emigráciu, resp. 
prisťahovanie a vysťahovanie), ktorú možno interpretovať aj ako indikátor celkovej 
atraktivity prostredia. Rozhodovanie obyvateľov, či vo svojej súčasnej lokalite zostanú, sa 
deje na základe mnohých faktorov: dostupných pracovných príležitostí, cenovej relácie 
nehnuteľností, kvality životného prostredia, dostupnosti sociálnych služieb, možností 
trávenia voľného času, kvality dopravnej infraštruktúry a podobne.  

Počas uplynulej dekády prevyšoval počet prisťahovaných osôb nad počtom 
vysťahovaných osôb z obce Plavecký Mikuláš v 7 rokoch z 10. Najviac, 26 osôb, sa 
prisťahovalo do obce v roku 2014. Naopak najmenej prisťahovaných bolo v roku 2017 a to 
9 osôb. Najviac občanov opustilo Plavecký Mikuláš v roku 2014, 20 osôb.  

Počet prisťahovaných a vysťahovaných osôb v sledovanom období a vzájomný 
vzťah týchto dvoch ukazovateľov dokumentuje nasledujúca tabuľka a graf. 

 
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prisťahovaní 17 24 21 26 17 18 9 13 17 13 
Vysťahovaní 9 10 11 20 16 9 10 19 10 19 

Migračné 
saldo 

8 14 10 6 1 9 -1 -6 7 -6 

 

Tab. 5: Migračný pohyb v obci Plavecký Mikuláš v rokoch 2011 – 2020, zdroj: ŠÚ SR 

 

Graf  4: Vývoj migračného pohybu obyvateľstva v obci Plavecký Mikuláš v rokoch 2011 – 2020, zdroj: ŠÚ SR 
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Celkový pohyb obyvateľstva 

            Súčtom prirodzeného a mechanického pohybu je celkový pohyb obyvateľstva. 
Počas sledovaného obdobia dosahovala obec kladné hodnoty s výnimkou rokov 2018 
a 2020. Na základe údajov získaných zo Štatistického úradu sme zostavili nasledujúci graf, 
ktorý deklaruje celkový pohyb obyvateľstva v obci Plavecký Mikuláš.   

 

 

Graf 5: Vývoj pohybu obyvateľstva v obci Plavecký Mikuláš v rokoch 2011 – 2020, zdroj: ŠÚ SR 

 

1.3 ŠTRUKTÚRY OBYVATEĽSTVA 

Pre dôkladnú demografickú analýzu je potrebné poznať aj demografické 
ukazovatele, ktoré patria do takzvanej demografickej statiky. Síce táto kategória evokuje 
strnulý stav, sú ukazovatele štruktúry obyvateľstva výsledkom predchádzajúceho 
populačného vývoja, t. j. súčasnú štruktúru obyvateľstva ovplyvnil populačný vývoj za 
posledných 60 až 100 rokov prostredníctvom prirodzeného a mechanického pohybu.  

(Napriek tomu, že sčítanie obyvateľov v roku 2021 už prebehlo, v niektorých grafoch a tabuľkách uvádzame 
údaje z predchádzajúceho sčítania z roku 2011. Údaje budú aktualizované potom ako sčítanie obyvateľov z roku 2021 
Štatistický úrad vyhodnotí). 

 

Pohlavná, veková štruktúra a index populačnej dynamiky 

Z hľadiska pohlavnej štruktúry v obci Plavecký Mikuláš dlhoročne prevažuje počet 
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skupina starších občanov môže indikovať potrebu budovania zdravotných stredísk, klubov 
či sociálnych zariadení pre seniorov. Naopak, zväčšujúca sa skupina mladých ľudí 
pravdepodobne vyvolá potrebu budovania detských ihrísk, centier voľného času, škôlok, 
škôl a podobne.  

Z celkového počtu obyvateľov, ktorí žili v Plaveckom Mikuláši v roku 2020, bolo 65,7 
% v produktívnom veku, zhruba 18,3 % v poproduktívnom veku a 16 % v predproduktívnom 
veku. Uvedenú situáciu dokumentuje graf č. 6. 

 

Graf 6: Vekové zloženie obyvateľstva v obci Plavecký Mikuláš  v rokoch 2011 – 2020, zdroj: ŠÚ SR 

 

Celkovo môžeme v posledných rokoch pozorovať relatívne stabilný priemerný vek 
občanov Plaveckého Mikuláša – zatiaľ čo v roku 2011 bol priemerný vek 41,07 rokov, v roku 
2020 to je 41,21 rokov. Počas sledovaných rokov 2013 – 2017 môžeme badať postupné 
znižovanie priemerného veku, avšak od roku 2017 je zaznamenaný opätovný nárast na 
pôvodné hodnoty. Priemerný vek dokumentuje nasledujúci graf č. 7. 

 
Graf 7: Vývoj priemerného veku v obci Plavecký Mikuláš v rokoch 2011 – 2020, zdroj: ŠÚ SR 
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Predchádzajúci graf č. 6 zachytáva obyvateľstvo z hľadiska produktivity. 
Predproduktívna a poproduktívna kategória obyvateľstva sa postupom času zväčšuje, 
naopak produktívna kategória sa zmenšuje. V roku 2011 tvorilo produktívne obyvateľstvo 
vo veku 14 – 64 rokov 68,14 % celkového obyvateľstva, o desaťročie neskôr to je už 65,66%.  

Úlohou predstaviteľov obce bude aktívne reagovať na tieto trendy a zabezpečovať 
obyvateľom všetky potrebné služby. V prípade obyvateľstva v predproduktívnom veku je 
nevyhnutné zabezpečiť, aby bola kapacita základnej školy s materskou školou dostatočná, 
aby bolo zariadenie dostatočne vybavené a aby v ňom bolo poskytované vzdelanie na 
vysokej kvalitatívnej úrovni. V prípade obyvateľov, ktorí sa do obce sťahujú, je nevyhnutné 
vytvoriť vhodné podmienky na to, aby si mohli v obci zabezpečiť vlastné bývanie. Obyvateľom 
v poproduktívnom veku zároveň v budúcnosti vytvoriť priestor pre poskytovanie širšieho 
portfólia služieb pre seniorov, napr. vybudovanie domova sociálnych služieb a pod. 

Vekovú štruktúru obyvateľstva je možné vyjadriť indexom populačnej dynamiky (index 
starnutia) , ktorý predstavuje pomer poproduktívnej a predproduktívnej zložky obyvateľstva. 
Index populačnej dynamiky vyjadruje, koľko obyvateľov v poproduktívnom veku (65+) pripadá 
na 100 obyvateľov predproduktívneho veku (0-14 rokov). K 31.12. 2020 bol index starnutia 
113,68, čo znamená, že na 100 obyvateľov vo vekovej skupine 0-14 rokov pripadá takmer 114 
osôb starších ako 65 rokov. Na základe hodnôt indexu sa veková štruktúra obce Plavecký 
Mikuláš charakterizuje ako regresívna, pretože poproduktívna zložka prevláda nad 
predproduktívnou zložkou obyvateľstva.  

 

 
Tab. 6: Index starnutia obyvateľov  obce Plavecký Mikuláš  2011 – 2020  (absolútne vyjadrenie), Zdroj: ŠÚSR 

 

Národnostná štruktúra 

Z hľadiska národnostného zloženia je obyvateľstvo obce relatívne homogénne. 
Podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 sa 96,46 % obyvateľstva obce hlásilo k 
slovenskej národnosti. K maďarskej, ukrajinskej a českej národnosti sa hlásilo zhodne 0,28 % 
ku každej národnosti. Národnostnú štruktúru obyvateľov obce Plavecký Mikuláš zachytáva 
nasledujúca tabuľka. 

Národnosť Počet osôb Podiel (%) 
 

Slovenská 682 96,46 
Maďarská 2 0,28 
Ukrajinská 2 0,28 

Česká 2 0,28 
Bulharská 1 0,14 

Ostatné 1 0,14 
Nezistené 17 2,4 

                              

                               Tab. 7: Národnostné zloženie obyvateľstva obce Plavecký Mikuláš, zdroj: SODB 2011 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Index 
starnutia 

119,61 115,53 125 119,61 112,26 108,26 104,31 108,7 106,9 113,68 
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Religiózna štruktúra 

Podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa náboženská štruktúra 
obyvateľstva obce Plavecký Mikuláš vyznačuje nadpriemerným podielom obyvateľstva 
rímskokatolíckeho vyznania. Pri sčítaní ľudu v roku 2011 príslušníci tejto cirkvi tvorili 83,59 % 
populácie obce. Druhú najpočetnejšiu skupinu v rámci náboženskej štruktúry obyvateľstva 
obce tvorili ľudia bez vyznania (10,47 %). Príslušníci ostatných cirkví netvoria ani jedno 
percento. Náboženskú štruktúru obyvateľov obce Plavecký Mikuláš zachytáva 
nasledujúca tabuľka a graf. 

 

Náboženstvo/cirkev Počet osôb Podiel (%) 
 

Rímskokatolícka cirkev 591 83,59 
Evanjelická cirkev augsburského 

vyznania 
1 0,14 

Gréckokatolícka cirkev 1 0,14 
Reformovaná kresťanská cirkev 1 0,14 

Pravoslávna cirkev 2 0,28 
Evanjelická cirkev metodistická 1 0,14 

Iné 1 0,14 
Bez vyznania 74 10,47 

Nezistené 35 4,95 
 

 

 

Tab. 8, Graf 8: Religiózna štruktúra obyvateľstva obce Plavecký Mikuláš, zdroj: SODB 2011 
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Vzdelanostná štruktúra 

Z hľadiska vzdelanostnej úrovne najpočetnejšiu skupinu tvoria v Plaveckom Mikuláši 
obyvatelia so základným vzdelaním (20,65 %). Druhou najpočetnejšou skupinou boli 
obyvatelia so stredoškolským vzdelaním (úplným odborným s maturitou) zastupujúci 17,96 
% z celkového počtu obyvateľov. Za nimi nasledovali obyvatelia s učňovským vzdelaním, 
ktorí podielovo tvorili 16,83 %. Štvrtou najpočetnejšou a výrazne zastúpenou skupinou sú 
ľudia bez vzdelania, tvoria 15,13 %. Do tejto skupiny patria aj deti v predškolskom veku 
a deti vzdelávajúce sa v ZŠ. Obec má veľmi nízke zastúpenie obyvateľov s vysokoškolským 
vzdelaním. Vzdelanostnú skladbu obyvateľstva obce podrobnejšie zachytáva 
nasledujúca tabuľka. 

 

 

Tab. 9: Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva obce Plavecký Mikuláš, zdroj: SODB 2011 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity 

Pre sociálny systém v podmienkach Slovenskej republiky je príznačný trend, kedy čoraz 
menší počet ekonomicky aktívnych osôb vytvára hodnoty pre čoraz väčší počet ekonomicky 
neaktívneho obyvateľstva. Takáto situácia má negatívny dopad na verejné financie 
a v konečnom dôsledku sa odzrkadľuje na kvalite života všetkých obyvateľov.  

Podľa posledných dostupných údajov o ekonomickej aktivite, ktoré pochádzajú zo 
Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011, žilo v čase sčítania v Plaveckom Mikuláši 
45,8 % ekonomicky aktívnych občanov. Nezamestnaných bolo 3,5 % občanov, strednú alebo 
vysokú školu navštevovalo 6,4 % z celkového počtu občanov. Dôchodcovia sa na 
obyvateľstve Plaveckého Mikuláša podieľali 25,9 percentami, deti do 16 rokov 16 percentami.  

 

 

Vzdelanie Počet osôb Podiel (%) 
 

Základné 146 20,65 
učňovské (bez maturity) 119 16,83 

stredné odborné (bez maturity) 99 14 
úplné stredné učňovské (s 

maturitou) 
36 5,9 

úplné stredné odborné (s 
maturitou) 

127 17,96 

úplné stredné všeobecné 13 1,84 
vyššie odborné vzdelanie 9 1,27 
vysokoškolské bakalárske 3 0,42 

vysokoškolské magisterské, 
inžinierske, doktorské 

33 4,67 

vysokoškolské doktorandské 7 0,99 
bez školského vzdelania 107 15,13 

Nezistené 8 1,13 
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Obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity Počet osôb Podiel  (%) 

Pracujúci (okrem dôchodcov) 287 40,6 
Pracujúci dôchodcovia 11 1,6 

Osoby na materskej dovolenke 1 0,14 
Osoby na rodičovskej dovolenke 15 2,12 

Nezamestnaní 25 3,5 
Žiaci stredných škôl 34 4,8 

Študenti vysokých škôl 11 1,6 
Osoby v domácnosti 6 0,85 

Dôchodcovia 183 25,9 
Príjemcovia kapitálových príjmov 1 0,14 

Deti do 16 rokov 113 16 
Iní, nezistené 20 2,8 

Z toho ekonomicky aktívni 324 45,8 
 

Tab. 10: Štruktúra obyvateľstva obce Plavecký Mikuláš  podľa ekonomickej aktivity, (SODB, 2011) 
 

Nezamestnanosť 

Nezamestnanosť má výrazný vplyv na rozvoj každej lokality, predovšetkým 
prostredníctvom kúpnej sily obyvateľstva na jednej strane a celkovej atraktivity prostredia 
na druhej strane.  

Počet uchádzačov o zamestnanie v obci Plavecký Mikuláš má od roku 2019 
klesajúci charakter počas sledovaného obdobia počas rokov 2015 - 2021. Ku dňu 31.10. 
2021 bolo evidovaných 9 uchádzačov o zamestnanie, v roku 2020 ich bolo evidovaných 
rovnako 9. Ekonomicky aktívne obyvateľstvo nachádza pracovné príležitosti prevažne 
v okresných mestách Malacky, Trnava, Senica.  Miera priemernej evidovanej 
nezamestnanosti v rámci Slovenska predstavuje k 31.10. 2021 6,79 % a v rámci 
Bratislavského kraja  4,61 % (ÚPSVaR, 2021). 
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Počet 
uchádzačov 

o zamestnanie 

celkovo z toho ženy 
absolútne vyjadrenie (počet) absolútne vyjadrenie (počet) 

k 31.12.2015 20 11 
k 31.12.2016 9 7 
k 31.12.2017 10 5 
k 31.12.2018 8 3 
k 31.12.2019 14 9 
k 31.12.2020 9 4 
k 31.10.2021 9 5 

 
Tab. 11: Vývoj nezamestnanosti v obci Plavecký Mikuláš  2015 – 2021, Zdroj: ÚPSVaR 

 

 Z hľadiska vekovej štruktúry uchádzačov o zamestnanie môžeme skonštatovať, že 
medzi nezamestnanými obyvateľmi obce Plavecký Mikuláš v poslednom sledovanom roku 
najpočetnejšiu skupinu tvoria v priemere osoby staršie ako 50 rokov (znevýhodnení 
uchádzači o zamestnanie). 

Počet UoZ do 20 r. 20-24 r. 25-29 r. 30-34 r. 35-39 r. 40-44 r. 45-49 r. nad 50 r. 

k 31.12.2020 0 1 3 1 0 0 2 2 

k 31.10.2021 0 0 2 0 0 1 1 5 

 
Tab. 12.: Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie podľa veku v Plavecký Mikuláš  2020 – 2021, Zdroj: ÚPSVR 

 
 
Podiel dlhodobo nezamestnaných (osôb bez práce dlhšie ako 1 rok) na celkovom 

počte nezamestnaných bol v obci Plavecký Mikuláš najvyšší k 31.10.2021, kedy bol podiel 
dlhodobo nezamestnaných na úrovni 11,1 % z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie.  
 

 Počet UoZ do 3 
mes. 

4-6 
mes. 

7-9 
mes. 

10-12 
mes. 

13-24 
mes. 

25-48 
mes. 

nad 
48 

mes. 

Podiel 
dlhodobo 
nezamest. 

k 31.12.2020 4 0 3 2 0 0 0 0 % 

k 31.10.2021 3 3 1 1 1 0 0 11,1 % 

 

Tab. 13: Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie podľa dĺžky obdobia nezamestnanosti a vývoj podielu dlhodobej 
nezamestnanosti v  obci Plavecký Mikuláš   2020 – 2021, Zdroj: ÚPSVaR 
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2. DOMOVÝ A BYTOVÝ FOND 
 

Bytový a domový fond predstavuje významný faktor pre rozvoj každého 
sídla. Prostredníctvom novej výstavby je možné prilákať do obce nové 
obyvateľstvo, respektíve zlepšiť životné podmienky pôvodných obyvateľov, 
preto je dôležité venovať pozornosť práve týmto aspektom občianskej 

vybavenosti. 

Obec Plavecký Mikuláš má charakter zástavby kompaktného vidieckeho sídla s  
plošnými funkčnými zónami, ktoré sa postupne rozvíjali pomalým spôsobom pozdĺž  
regionálnej cesty II/501. Obec Plavecký Mikuláš má vo svojom domovom a  bytovom  
fonde, ako typické vidiecke sídlo, jasnú prevahu rodinných domov. 

 Bývanie a jeho úroveň patria k dôležitým aspektom celkových životných 
podmienok obyvateľstva. Byt neplní iba materiálnu funkciu prirodzených potrieb rodiny 
ako základnej jednotky spoločnosti, ale zároveň je výraznou zložkou kultúrneho štandardu 
obyvateľstva a v nemalej miere aktívne pôsobí na regeneráciu ľudí. 

 Na celkovú úroveň bývania pôsobí predovšetkým počet obyvateľov bývajúcich 
v bytoch a domácnostiach, čo je však popri celkovom počte bytov a ich vybavení 
podmienené demografickou skladbou obyvateľstva a domácností. Vo všetkých 
základných ukazovateľoch úrovne bývania došlo k pozitívnemu vývoju. 

 Zástavba v riešenom území je v pomerne dobrom technickom stave a asanácie 
nie sú potrebné. Rozširovanie existujúceho stavebného fondu je možné riešiť prestavbami 
existujúcich objektov – rekonštrukcia, dostavba, nadstavba, resp. novou výstavbou. 
Územie disponuje pozemkami, ktoré by sa dali využiť pre rozvojové zámery týkajúce sa 
výstavby bytových domov a rodinných domov.  

 Podľa posledných dostupných údajov sa v roku 2011 nachádzalo v Plaveckom 
Mikuláši spolu 346 domov, z nich 67,34 % bolo obývaných. Obývané rodinné domy tvorili 
94 %, bytové domy 6 % z obývaných domov. Najväčší podiel obývaných domov (93 %) 
vlastnili fyzické osoby. Najviac obývaných domov (55 %) bolo v Plaveckom Mikuláši 
postavených v období rokov 1946 – 1990. Ešte pred rokom 1945 bolo vystavaných 23 % v 
súčasnosti stále obývaných domov. Po roku 2001 bolo v obci vystavaných 14 % obývaných 
domov.  

 Okrem údajov o domovom fonde ponúka sčítanie z roku 2011 aj údaje o bytovom 
fonde. Z celkového počtu 357 bytov, ktoré sa nachádzali v Plaveckom Mikuláši v roku 2011, 
bolo obývaných 70 % bytov. Najviac obývaných bytov majú občania v osobnom 
vlastníctve v rodinných domoch (79,6 %) a v bytových domoch (13,2 %). Z celkového 
počtu obývaných bytov tvoria viac ako 34 % 3-izbové byty, tesne nasledujú 5 -izbové byty 
33 %. Viac ako polovica obývaných bytov má rozlohu medzi 40 a 80 m2. 
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Domy podľa obývanosti Počet Podiel na celkovom počte 
domov (%) 

Obývané 233 67,34 
Neobývané 111 32,08 

Nezistené 2 0,58 
Spolu 346 - 

 

Tab. 14: Obývanosť domov v obci Plavecký Mikuláš, zdroj: SODB 2011 

 

Byty podľa obývanosti Počet Podiel na celkovom počte 
bytov (%) 

Obývané 250 70 
Neobývané 104 29,13 

Nezistené 3 0,87 
Spolu 357 - 

 

Tab. 15: Obývanosť bytov v obci Plavecký Mikuláš, zdroj: SODB 2011 

 

3. OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 
 

 Občiansku vybavenosť charakterizujú zariadenia v oblasti administratívy, školstva, 
zdravotníctva, kultúry, športové a sociálne zariadenia. Vybavenosť obce službami je 
rozmanitá a ich účel závisí od ľudských zdrojov, tradícií, podmienok a špecifických daností 
okolitého mikropriestoru. Obec Plavecký Mikuláš sa má rozvíjať ako centrum osídlenia 
lokálneho významu, pričom je potrebné podporovať rozvoj zariadení primeraných jeho 
funkcii v rámci sídelného systému, aj pre zabezpečenie požiadaviek obyvateľov 
bezprostredného zázemia obce. 

Administratíva 

 V zmysle zákona o obecnom zriadení obec má dva orgány: obecné zastupiteľstvo 
a starosta obce. Každý z orgánov obce má svoje samostatné postavenie dané ústavou a 
zákonmi a nie sú vo vzťahu vzájomnej podriadenosti či nadriadenosti. Obyvatelia obce 
nepriamo, prostredníctvom týchto dvoch orgánov vykonávajú samosprávu obce. Ďalšie 
orgány, ako je napr. obecný úrad, komisie a pod. sú len odvodenými orgánmi obecného 
zastupiteľstva. Obecný úrad, ktorý je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a 
starostu, zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a 
starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. 

Školstvo 

 Kompetencie v oblasti školstva boli na obce a mestá prenesené zo štátnej 
správy v rámci procesu reformy verejnej správy zákonom č. 416/2001 Z. z. o 
prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie 
územné celky, ktorého ustanovenia týkajúce sa školstva nadobudli účinnosť 1. 
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júla 2002. Samospráva obce vykonáva kompetencie vo vzťahu k základným školám ako 
prenesený výkon štátnej správy, do jej originálnej samosprávnej pôsobnosti patria 
základné umelecké školy, materské školy, školské kluby detí, školské strediská záujmovej 
činnosti, centrá voľného času, zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl 
a pre deti materských škôl, jazykové školy pri základných školách, strediská služieb škole. 

 Materská škola spolu so základnou školou sídli v spoločnej budove na adrese 
Plavecký Mikuláš 297. Materská škola je dvojtriedna a v školskom roku 2020/2021 ju 
navštevovalo 37 detí. Deťom sú k dispozícii 3 pedagogickí zamestnanci a 1 
nepedagogický zamestnanec.  

 Základná škola je dvojtriedna (žiaci 1. – 4. ročníka) a má jedno oddelenie školského 
klubu detí. V školskom roku 2020/2021 ju navštevovalo 15 žiakov. V škole pracuje 6 
zamestnancov, z toho sú 3 pedagogickí, zvyšok zabezpečuje chod školy. Druhý stupeň 
základnej školy (žiaci 5. až 9. ročníka) je zabezpečovaný na základnej škole v obci 
Sološnica. 

 Budova materskej a základnej školy je dobre vybavená, má nové okná, dvere, 
kúrenie a poskytuje komplexné využitie pre šport v telocvični a priestory pre školský klub 
detí (napr. krúžok anglického jazyka, keramický krúžok). Jedáleň má dostatočnú kapacitu 
a zabezpečuje tiež varenie obedov pre menší počet občanov, ktorí o to požiadajú. 

V obci sa nenachádza žiadna stredná škola. Študenti dochádzajú prevažne do škôl 
v okresnom meste Malacky či do Trnavy a Bratislavy. 

Zdravotná a sociálna starostlivosť 

 Obyvatelia obce Plavecký Mikuláš majú zabezpečenú základnú 
zdravotnú starostlivosť. V zrekonštruovanom zdravotnom stredisku, ktoré sídli 
na adrese Plavecký Mikuláš 294 ordinuje všeobecný lekár pre dospelých 
a stomatológ. V obci chýba  praktický lekár pre deti a dorast. V budove 
zdravotného strediska sa tiež nachádza  lekáreň SOPHIA. Poskytovanie 
primárnych zdravotníckych služieb je z hľadiska priestorových podmienok 

postačujúce. Najbližšie komplexné a nemocničné zdravotnícke služby sú 
zabezpečované v mestách Malacky a Bratislava.  

 Kompetencie obcí v sociálnej oblasti sú rozsiahle a dotýkajú sa všetkých oblastí 
sociálneho zabezpečenia. Obec má nezastupiteľné miesto pri zabezpečovaní úloh 
spojených s riešením hmotnej aj sociálnej núdze občanov, sociálnej pomoci, 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately najmä v oblasti sociálnych služieb. 

 Občania nad 60 rokov tvoria najväčšiu skupinu odkázanú alebo perspektívne 
odkázanú na sociálne služby. Ďalšie sociálne znevýhodnené skupiny v obci sú 
nezamestnaní, deti a mládež. 

 V súčasnosti sa v Plaveckom Mikuláši nenachádza žiadne zariadenie, do ktorého 
by seniori mohli byť umiestnení či už na určitý čas alebo natrvalo. Vzhľadom na uvedené 
je cieľom obce v aktuálnom programovom období zriadenie denného stacionáru pre 
seniorov. Denný stacionár je opatrovateľská služba s denným pobytom, poskytovaná 
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seniorom, ktorí žijú v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny a tí im nemôžu 
poskytnúť celodennú starostlivosť, ale nechcú ich umiestniť v zariadeniach pre seniorov. 

 Opatrovateľská služba je zabezpečovaná pre obyvateľov obce prostredníctvom 
obecného úradu.  

 Mladé rodiny dostávajú na podporu od obce finančný príspevok vo výške 100.-€ 
na 1 dieťa pri narodení dieťaťa.  

 Obec oceňuje aj dôchodcov jubilantov nad 65 rokov (70,75...) potravinovým 
balíčkom, ktorí dôchodcovia jubilanti dostanú na spoločnom posedení s dôchodcami. Od 
roku 2013 v obci pôsobí Jednota dôchodcov.  

Služby 

Škála poskytovaných trhových služieb v obci je veľmi úzka, vo väčšine prípadov sa 
rozvíjajú na základe živnostenských oprávnení a v prevažnej miere v priestoroch rodinných 
domov (prípadne vo vyčlenených priestoroch pre tento účel). Pre blízkosť miest (Malacky, 
Bratislava, Trnava a Senica), ktoré sú vybavené všetkými potrebnými obchodmi a 
službami, sa podnikateľom neoplatí v obci prevádzkovať niektoré zariadenia.  

Nevýhodou obce je absencia zariadenia peňažných služieb. Najbližší bankomat 
súkromnej banky je v obci Rohožník. V súčasnosti poštové služby v obci sú zabezpečované 
prostredníctvom poštového strediska, ktoré je umiestnené v  samostatnom objekte. 

 

Ochrana obyvateľov a majetku 

Obyvateľom obce Plavecký Mikuláš slúži hasičská zbrojnica. Dobrovoľný 
hasičský zbor disponuje hasičským vozidlom, čím zabezpečuje ochranu 
majetku a životov občanov pred živelnými pohromami. V obci sa nenachádza 
pracovisko Obvodného oddelenia policajného zboru. 

Farrnosť, bohoslužby, cintorín 

Potrebnú občiansku vybavenosť dopĺňa v obci farský kostol, malý kostol 
nazývaný aj kaplnka, 2 kaplnky, cintorín a dom smútku. Cintorín už kapacitne 
nepostačuje, a preto bude potrebné rozšíriť súčasný cintorín, resp. vytvoriť 
nový cintorín v novej lokalite. V obci je plánovaná rekonštrukcia a rozšírenie 

cintorína. 

Kultúrno-historické a prírodné pamiatky 

V obci sa nachádza množstvo kultúrno-historických, aj prírodných 
pamiatok. Medzi najvýznamnejšie kultúrno-historické pamiatky môžeme 

zaradiť:  

Ø Renesančný rímskokatolícky Kostol sv. Mikuláša bol postavený v roku 1635, 
ktorý prešiel väčšou renováciou v 18. storočí, kedy bol aj ohradený múrom. V kostole sa 
nachádzajú lavice z prvej polovice 18. storočia. Hlavný oltár je barokový. Po stranách sú 
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sochy dvoch svätcov - biskupov. Uprostred je obraz 
svätého Mikuláša - biskupa. Kazateľnica i bočné oltáre 
Panny Márie a svätého Jozefa sú tiež barokové. 
Orgánový chór pochádza asi z obdobia renovácie v 
rokoch 1718 - 1720. Parapet je delený pilastrami na 
kazetové polia. Kalvária je voľné rokokové súsošie z doby 
okolo roku 1780. V interiéri sú umiestnené 
neskorobarokové sochy svätého Sebastiána a Rochusa. 
 
 
Ø Kostol sv. Floriána bol občanmi postavený v roku 1718, 
pretože Kostol sv. Mikuláša je ďalej od centra. Je to jednoloďová 
stavba ukončená polkruhovou apsidou. Veža kostola je vstavaná, 
v pôdoryse v tvare štvorca. Vchod do kostola sa nachádza pod 
vežou. 

 
 
 
Ø Kaplnka Panny Márie lurdskej sa nachádza v Mokrej doline. V roku 1923 ju dal 
postaviť Mikuláš Foltinovič, ktorý dlhé roky v obci vykonával funkciu richtára. Staviteľom je 
Hikl a jeho syn zo Šaštína. Kaplnka mala slúžiť obyvateľom obce a pocestným, ktorí 
prechádzali po ceste vinúcej sa do Malých Karpát. Vo vnútri sa nachádza socha Panny 
Márie. Pán Mikuláš Foltinovič sa zaslúžil o to, že sa pri kaplnke začala konať vždy 15. 
augusta svätá omša v prírode. Obyvatelia dediny išli v tento deň ku kaplnke v sprievode 
miestnej dychovej hudby. Táto tradícia pretrváva dodnes. 
 
Ø Kaplnka Božia muka sa nachádza pri ceste smerom na 
Plavecké Podhradie. Dala ju postaviť rodina Smolárová. Občania 
Plaveckého Mikuláša viezli sochu Panny Márie z kláštora z 
Plaveckého Podhradia na voze, ktorý ťahali kone. Keď prišli na 
miesto, kde teraz stojí kaplnka, kone zostali stáť a nechceli ísť ďalej. 
Zložili teda sochu  z voza  a v tom  sa  kone  pohli.  Preto  na  tom  
mieste  postavili  kaplnku  a sochu Panny Márie do nej uložili. Socha 
sa však po rokoch stratila a dnes je v nej uložená socha 
Sedembolestnej Panny Márie s Ježišom Kristom v náručí. 
 
Ø drobné sakrálne pamiatky, sochy a kríže 

 
Obr, 1,2,3: Kostol sv. Mikuláša, Kostol sv. Floriána, Kaplnka Božia muka, Zdroj: https://kriz.epocha.sk 

Medzi najvýznamnejšie atrakcie prírodného charakteru patria najmä chránené územia: 

Ø Prírodná pamiatka Bukovina 
Ø Prírodná pamiatka Deravá skala 
Ø Prírodná rezervácia Nové pole 
Ø Národná prírodná rezervácia Kršlenica 
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Ø Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty, ktorá bola vyhlásená vyhláškou MK SR č. 
64/1976 Zb. a spresnená vyhláškou MŽP SR č. 138/2001 Z.z. 

Obr. 4,5: Prírodná pamiatka Deravá skala, Národná prírodná rezervácia Kršlenica, Zdroj: wikipedia.sk 

 

Kultúrne a športové aktivity a ich organizátori 

Kultúra je nielen ozdobou našej spoločnosti, ale je nezastupiteľnou sférou 
spoločenského života v dnešnej dobe. Pôsobí na myslenie a duchovne 
obohacuje celkový život človeka. 

 Rozvoj miestnej kultúrnej činnosti, organizovanie umeleckej činnosti, kultúrnych 
podujatí, záujmových činností a súťaží, výstav, divadelných predstavení a koncertov 
zabezpečuje predovšetkým kultúrny dom. Súčasná kapacita kultúrneho domu je 200 miest 
a spoločenská budova „Svadobka“ s kapacitou 100 až 120 osôb, kde sa konajú rôzne 
kultúrne a spoločenské akcie. Je potrebná modernizácia technického vybavenia 
kultúrneho domu ako aj svadobky. 

 V obci Plavecký Mikuláš sa nachádza Súkromná galéria, ktorú prevádzkuje Ing. 
arch. Igor Krist. V obci boli priestory, do ktorých 20 rokov nebol ochotný nikto investovať, a 
tak obecné zastupiteľstvo umožnilo ich prenájom. Priestory boli zdevastované a investícia 
do ich opráv si vyžiadala niekoľko tisíc eur. Na jeseň roku 2008 bola dokončená prvá časť 
galerijných miestností. 

 Obec Plavecký Mikuláš má aj ľudovú knižnicu, ktorá sa nachádza v priestoroch 
obecného úradu. Informovanosť obyvateľov sa zabezpečuje aj obecným rozhlasom, 
internetovou stránkou obce www.plaveckymikulas.sk a tiež priamo letáčikmi do 
domových schránok.  

 V obci pôsobí hudobná skupina Klaret a folklórna skupina Libuša.  

Okrem pravidelných akcií sa počas roka koná aj mnoho ďalších nepravidelných 
akcií, medzi ktoré patria rôzne športové podujatia alebo turistické výlety a iné. 
Organizátormi kultúrnych a športových podujatí, ktoré sa v obci organizujú sú obec 
Plavecký Mikuláš, komisie pri Obecnom zastupiteľstve, spoločenské organizácie, ktoré v 
obci pôsobia a občania obce. 
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Šport má pre rozvoj spoločnosti kľúčový význam, športovanie prispieva 
k rozvoju osobnosti, rozvíja fyzické a duševné zdravie, vôľové vlastnosti a 
charakter človeka. V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v 
znení neskorších zmien a doplnkov obec vykonáva okrem iného výstavbu, 

údržbu a správu športových zariadení, utvára podmienky pre telesnú kultúru a šport. 

Zariadenia pre športovú činnosť predstavuje športový areál, ktorý je vybavený 
futbalovým ihriskom a multifunkčným ihrisko s umelou trávou. Organizujú sa tu rôzne 
turnaje, nie len futbalové. Ihrisko sa využíva aj na hranie tenisu a volejbalu. Bolo 
vybudované v roku 2010 z dotácie na podporu  a pomoc športu  z Úradu vlády SR vo výške 
takmer 40  000  eur    a následne k tomu dotáciu 2 000 eur z BSK. Okrem futbalu sa klub 
venuje tiež stolnému tenisu. Novinkou v kalendári športových podujatí je od roku 2013 
adrenalínový DOWN-HILL závod v jazde na MTB (horské bicykle) po lesnej dráhe.  

V obci pôsobí športový klub ŠK Záhorák, ktorý sa aktívne podieľa na rozvoji športu a 
práci s mládežou. Tradične najvýznamnejšie postavenie v kolektívnych športoch má 
futbal, najmä vďaka udržiavanému ihrisku s tribúnou a šatňami. Široký hráčsky káder vznikol 
spojením kategórie mužov s dorastencami, a stále aktívni sú i starí páni. Posledné roky sa 
pracuje aj na posilnení žiackych kategórií v podobe novej prípravky pre deti vo veku od 6 
do 13 rokov. Osobitosťou miestneho futbalu je ženské družstvo s názvom Kočeny. 

Pre aktívne zabezpečenie športovej činnosti v obci Plavecký Mikuláš je potrebné 
zabezpečiť vybudovanie športovísk najmä v areáli školy. 

 

4. TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 
 

Elektrická energia 

 Obec Plavecký Mikuláš je zásobovaná elektrickou energiou na dobrej 
úrovni, výkon transformátorov vyhovuje súčasným požiadavkám obce. Rozvody 
verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu sú vyhotovené vzdušnými vedeniami 
– vodičmi AlFe.  

Plynofikácia  
 

Obec Plavecký Mikuláš je plynofikovaná. Zemný plyn je v prevažnej 
miere využívaný na vykurovanie, prípravu teplej vody a varenie. V prípade 
výstavby nových rodinných domov, objektov občianskej vybavenosti je 
možnosť predĺženia plynových rozvodov k týmto objektom. 

 
Vodovodná sieť 

Obec má vybudovaný verejný vodovod na celom území obce. 
Verejný vodovod zásobuje obyvateľstvo pitnou vodou a je napojený na 
prameň Mokrá Dolina, ktorý je zdrojom pitnej vody v katastri a aj na vodojem 
Plavecký Mikuláš, ktorý sa nachádza nad obcou. Na území obce sa okrem 
prameňa Mokrá Dolina nachádza aj niekoľko ďalších prameňov: Bukoviny, 
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Kamenistá, Libuša a Včelínek. Z vodojemu Plavecký Mikuláš (290/295,29 m n. m.) je voda 
dopravovaná do vodovodného systému Šaštín – Stráže - Senica. V obci sa nachádza 
začiatok vodovodnej siete Senického skupinového vodovodu, ktorej vlastníkom je 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Tento skupinový vodovod tvoria navzájom 
prepojené systémy skupinových vodovodov ako je aj skupinový vodovod Plavecký 
Mikuláš – Plavecký Peter. V lokalite Malých Karpát sa nachádzajú významné zdroje pitnej 
vody. Vo východnej časti katastra obce bol vyhlásený 2.stupeň ochranného pásma 
vodných zdrojov. Plánuje sa rozširovanie verejného vodovodu. 
 
Kanalizácia 
  
 V súčasnosti obec nemá funkčnú verejnú kanalizáciu (nemá ani 
čistiareň odpadových vôd). Splaškové vody sú odvádzané do vlastných 
žúmp, ktoré však nie sú dostatočne často odčerpávané z dôvodu 
preplnených ČOV v regióne. Narastá tým riziko úniku splaškových vôd do pôdy a tým 
degradácia životného prostredia. Odvodňovacie kanály popri cestných komunikáciách 
sú tiež v nevyhovujúcom stave, najmä kvôli ich ústeniu do voľného terénu, čo ohrozuje 
kvalitu životného prostredia. Prioritou v rámci rozvoja obce Plavecký Mikuláš je postupné 
vybudovanie kanalizačnej siete pre všetky domácnosti obce spolu s výstavbou čistiarne 
odpadových vôd. 
 
Telekomunikácie a internet 

 
 Rozvoj telekomunikácií za posledné desaťročie zaznamenal výrazný 

kvantitatívny i kvalitatívny rast, predstihujúci mnohonásobne rozvoj ostatných 
odvetví technickej infraštruktúry. Je to jednak prestavbou a rekonštrukciou 
pevnej telefónnej siete a ústrední, ale hlavne rozvojom mobilných 
telefónnych systémov a ich plošného uplatnenia a rozvojom internetovej 

siete. Obec má dobré GSM pokrytie od všetkých troch mobilných operátorov (Orange 
a.s., T-Mobile a.s., Telefonica O2 a.s.). 

Miestny rozhlas má realizované rozvody vzdušným vedením na stĺpoch verejného 
osvetlenia. Reproduktory miestneho rozhlasu sú umiestnené tiež na stĺpoch verejného 
osvetlenia. Rozhlasová ústredňa spolu so zosilňovačom je umiestnená v objekte 
Obecného úradu obce Plavecký Mikuláš. 

 

Odpadové hospodárstvo 
 
Podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch spadá do pôsobností obcí 

kooperácia činností súvisiacich s komunálnym odpadom na území obce. 
Obec zodpovedá za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce. Obec vo veciach štátnej správy 
odpadového hospodárstva prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve a ukladá 
pokuty za priestupky a poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti 
zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce. 
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Zber a vývoz komunálneho odpadu 

Obec v zmysle zákona o odpadoch č.223/2001 Z. z. zodpovedá za nakladanie a 
likvidáciu komunálneho a drobného stavebného odpadu, ktorý vzniká na území obce. 
Jedná sa o ostatný odpad (O), nie nebezpečný (N). Tieto odpady sú v zmysle Vyhlášky 
MŽP SR č. 284/2001 (katalóg odpadov) a v znení Vyhlášky MŽP SR č. 409/2002 Z. z. členené 
na nasledujúce druhy odpadov: 

• komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

• odpady z papiera (15 01 01 – obaly z papiera a lepenky, 20 01 01 – papier a 

lepenka z komunálnych odpadov), 

• odpady zo skla (15 01 07 – obaly zo skla, 20 01 02 – sklo z komunálnych 

odpadov). 

Na vývoz komunálneho odpadu má obec uzavretú zmluvu s firmou A.S.A. Slovensko. 

 Separovanie odpadu 

Dôkladným triedením odpadov zo strany domácností sa prispieva k ochrane 
životného prostredia a úspore druhotných surovín. V rámci finančných možností obec 
realizuje separovaný zber. Pre separované druhy odpadu sú na verejných miestach v obci 
určené kontajnery. Od roku 2010 musí obec povinne separovať päť zložiek komunálneho 
odpadu (papier, plast, sklo, kov, biologicky rozložiteľný odpad). Obec nemá vybudovanú 
kompostáreň. Stále chýbajúce kompostovacie zariadenie pre zhodnocovanie 
biologických odpadov    v optimálnej spádovej dostupnosti skupín obcí je jedným z 
nevyriešených problémov odpadového hospodárstva v celom okrese Malacky. V novom 
programovom období má obec za cieľ vybudovať kompostárne aj zberný dvor na 
separovaný a veľkokapacitný odpad. 

 

5. EKONOMICKÁ ŠTRUKTÚRA 
 
 Najvýznamnejším ukazovateľom situácie na trhu práce je miera nezamestnanosti, 
ktorá je jedným zo základných kritérií pre klasifikovanie problémových regiónov. 
Sprievodným javom vysokej miery nezamestnanosti je sociálna a ekonomická ohrozenosť. 
Ekonomická recesia, likvidácia veľkých zamestnávateľov a nízka reštrukturalizácia 
ekonomickej základne vyvolali aj v obci Plavecký Mikuláš silný tlak na trh práce. Evidovaná 
nezamestnanosť v Plaveckom Mikuláši je nízka. Je to spôsobené najmä blízkosťou 
malackého regiónu k hlavnému mestu a rozširujúcemu sa rozvoju služieb, obchodu a 
dopravy. 

 Pre pracovnú silu v obci Plavecký Mikuláš je charakteristická vysoká miera mobility, 
keďže veľký podiel pracovnej sily z obce každý deň odchádza za prácou do Bratislavy či 
Malaciek. Ekonomická výkonnosť a aj mzdová úroveň v obci Plavecký Mikuláš a okrese 
Malacky je v rámci celoslovenského porovnávania nadpriemerná. Mierou podnikateľskej 
aktivity subjekty v obci Plavecký Mikuláš a aj v okrese Malacky zaostávajú za 
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podnikateľskou aktivitou subjektov v ostatných okresoch v BSK, miera ich podnikateľskej 
aktivity je však vyššia ako jej úroveň v priemere na Slovensku a vo väčšine ostatných 
častiach Slovenska. 

 Ľudský kapitál je základom aj pre potenciál ekonomického rozvoja obce a celého 
územia, tým aj zvyšovania blahobytu ľudí v ňom. Dôležitá je i štruktúra ekonomiky a 
podmienky, do akej miery umožňujú a motivujú využívať schopnosti jednotlivcov na ich 
osobnú aktivitu a iniciatívu: v podobe zvyšovania si kvalifikácie, podnikania, 
obchodovania, investovania, či zamestnávania iných. Zámerom analýzy ekonomického 
potenciálu je vyhodnotenie súčasných ekonomických podmienok, tak ako sa historicky 
vyformovali a z pohľadu subjektov, ktoré ich dnes v obci Plavecký Mikuláš priamo tvoria a 
ovplyvňujú: podnikajúci, nepodnikajúci, ako aj samospráva. 

Firmy a organizácie pôsobiace v obci Plavecký Mikuláš: 

Ø Andrej Chudík – NEW DESIGN- stolárstvo 
Ø Alux, s.r.o.(od Katky) 
Ø H & F Trade Company, s.r.o. – ČS – PHM 
Ø Ivan Jarábek - autodoprava 
Ø Ján Vitek – elektroinštalácie 
Ø Jaroslav Nemec – stolárstvo 
Ø KNOSS, s r.o. – stavebné práce 
Ø Vladimír Jarábek - autodoprava 
Ø Ladislav Klíma – predajňa farby – laky 
Ø Peter Glajšek – elektroinštalácie 
Ø Peter Nemec – stavebno-stolárske práce 
Ø Ing. Stanislav Sýkora - projektovanie pozemných stavieb 
Ø Rudolf Malec - voda-kúrenie-plyn 
Ø Viliam Tarkoš ml. – elektroinštalácie 
Ø Spoločenstvo urbarialistov - pozemkové spoločenstvo Plavecký Mikuláš 
Ø JUdr. Ján Malicher & Partners - advokátska kancelária 

 

6. ROZPOČET A FINANČNÉ HOSPODÁRENIE 
 

Rozpočet obce Plavecký Mikuláš na rok 2021 bol zostavený podľa ustanovenia 
§ 10 odsek 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Príjmy a rovnako aj výdavky obce sa každým rokom navyšujú. V každom roku sledovaného 
obdobia je rozpočet prebytkový, v poslednom roku 2021 je rozpočet vyrovnaný. 
 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Príjmy 420 805 414 898 422 960 480 833 980 642 1 000 005 569 430 

Výdavky 370 891 344 498 391 514 370 497 689 398    970 433 569 430 

 
Tab.16: Vývoj príjmov a výdavkov obce, Zdroj: Interná evidencia OcÚ 
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 Schválený 
rozpočet na 
2020(v EUR)  

Rozpočet 2020 
po zmenách  
(v EUR) 

 Schválený 
rozpočet na 
2020 (v EUR) 

Rozpočet 2020 
po zmenách  
(v EUR) 

Príjmy celkom 1 079 070 1 000 005 Výdavky 
celkom 

1 079 070     970 433 

Bežné príjmy    399 070    433 752 Bežné 
výdavky 

   398 070    413 067 

Kapitálové 
príjmy 

 

   160 000    236 070 Kapitálové 
výdavky 

   681 000    517 366 

Príjmové 
finančné 
operácie 

   520 000    330 183 Výdavkové 
finančné 
operácie 

               0      40 000 

 
Tab. 17: Rozpočet obce k 31. 12. 2020, Zdroj: Interná evidencia OcÚ 

 

 Daňové príjmy obce Plavecký Mikuláš v uplynulých rokoch medziročne narastali aj 
klesali. V roku 2020 najvyššou položkou v daňových príjmoch bol prevod podielu dane 
z príjmov fyzických osôb a podiel na dani nehnuteľností z pozemkov. Daňové príjmy spolu 
v roku 2020 predstavovali 314 381,09 eur. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Prevod 

podielu dane 
z príjmov 
fyzických 

osôb 
 

172 748,63 197 171,13 205 807,70 224 575,60 252 762,16 241 935,90 

Podiel na 
dani z 

nehnuteľností 
– z pozemkov 

 

39 597,97 39 991,45 39 285,40 36 847,59 36 991,39 37 144,73 

Podiel na 
dani z 

nehnuteľností 
– zo stavieb 

 

8 818,08 8 694,74 8 750,65 8 767,08 8 358,96 8 463,86 

Podiel na 
dani z 

nehnuteľností 
– z bytov 

a NP 
 

223,14 223,08 223,08 223,08 223,08 209,10 

Daň za psa 
 1104 1038 1086 1080 1020 996 

Daň za 
užívanie 

verejného 
priestranstva 

 

488,40 491,20 151,20 108,00 127,00 88,00 

Poplatok za 
komunálny 

odpad 
 

18433,43 18 348,73 18 702,84 18 793,50 19 346,00 25 543,50 

Daňové 
príjmy spolu 241 413,65 265 958,33 274 006,87 290 394,85 318 828,59 314 381,09 

                           
                            Tab. 18:  Štruktúra daňových príjmov obce v rokoch 2015 – 2020 (v EUR), Zdroj: Interná evidencia OcÚ 
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Portál INEKO, ktorý hodnotí finančné zdravie obcí hodnotí hospodárenie obce 
Plavecký Mikuláš hodnotou 5,2 z maximálnej hodnoty 6, čo predstavuje výborné finančné 
zdravie obce.  

 

Schéma 1: Hodnotenie finančného zdravia obce Plavecký Mikuláš, INEKO, 2020) 

7. EX-POST HODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PHRSR 
 

ROK NÁZOV PROJEKTU ZDROJ FINANCOVANIA SCHVÁLENÝ 
2020 ČOV a splašková 

kanalizácia 
Envirofond áno 

2020 IBV Záhumnie III. a IV. 
etapa 

Vlastné zdroje áno 

2020 Nová trieda v MŠ Vlastné zdroje áno 
2019 ČOV a splašková 

kanalizácia 
Envirofond áno 

2019 Výstavba vodovodu II. 
etapa 

Vlastné zdroje áno 

2018 - 2019 Rekonštrukcia uličky Vlastné zdroje áno 
2018 – 2019 Výstavba detského 

ihriska v MŠ 
Úrad vlády SR áno 

2018 Rekonštrukcia 
vykurovania v KD 

BSK áno 

2018 Záchrana obecnej 
budovy č. 58 

Min. financií áno 

2018 Nákup malotraktora BSK áno 
2018 Kamerový systém Vlastné zdroje áno 

2016 - 2017 Parkovisko pri DS Min. financií Áno 
2017 Strešná krytina na 

budove býv. MNV 
Min. financií Áno 

2017 Rekonštrukcia uličky BSK áno 
2016 Rekonštrukcia domu 

smútku 
PPA nie 

2016 Sklad náradia pri OcÚ Vlastné zdroje áno 
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2016 Rekonštrukcia  ZS – 
zubná ambulancia 

BSK + vlastné zdroje áno 

2016 Vonkajšie fitness 
centrum 

BSK áno 

2015 Rekonštrukcia 
miestnej komunikácie 

Min. financií áno 

2015 Zariadenie HZ – 
spoloč. Miestnosť 

BSK áno 

Tab. č. 19: Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR obce Plavecký Mikuláš, Zdroj: interná evidencia obce, 2020 

 

A II ANALÝZA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA 

8. POLOHA 

Obec Plavecký Mikuláš je súčasťou okresu Malacky, ktorý spadá pod Bratislavský 
samosprávny kraj. Bratislavský samosprávny kraj sa rozprestiera v západnej 
a juhozápadnej časti Slovenskej republiky. Zo severnej a východnej strany susedí 
s Trnavským krajom, na juhu hraničí s maďarskou republikou a na západe s Rakúskom. 
V blízkosti hraníc kraja sú hranice Českej republiky.  

Rozloha Bratislavského samosprávneho kraja je 2 052,7 km2, pričom na jeho území 
sa nachádza 73 obcí, z ktorých 1 má štatút hlavného mesta SR (Bratislava) a 6 má štatút 
mesta (Malacky, Stupava, Svätý Jur, Pezinok, Modra, Senec). Počet obyvateľov 673 299 (k 
31.12.2020).  

Obec Plavecký Mikuláš sa nachádza v nadmorskej výške 257 m n. m. Vzdialenosť 
obce od hlavného mesta Bratislava je 61km.  Vzdialenosť od okresného mesta Malacky je 
25 km. 

Obec má výhodnú polohu voči ekonomickým centrám. Toto územie sa vyznačuje 
vysokou hustotou sídelnej siete a v rámci územia SR  dosahuje aj pomerne vysokú hustotu 
osídlenia. Koncentrácia sídiel mestského typu viaže rôzne druhy ekonomických aktivít. 
Najbližším mestom je Malacky, blízko sú aj mestá okresného významu – Trnava a Senica. 

Poloha obce predurčuje 
dobrú dostupnosť zariadení 
občianskej vybavenosti 
vyššieho významu (kultúra, 
nemocnice, stredné a vysoké 
školstvo), ponúka široké 
nákupné možnosti, a 
umožňuje denné 
dochádzanie za prácou. Z 
uvedených polohových 
potenciálov vyplývajú pre 
obec značné rozvojové 
možnosti. 

Obr. 6: Lokalizácia obce Plavecký Mikuláš 
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Z hľadiska širších regionálnych vzťahov obec spadá do rozvojovej osi I. stupňa – 
Považská rozvojová os ( Bratislava – Trnava – Trenčín – Žilina), ktorá je v súčasnosti jednou 
z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich regiónov SR.  

 
  

Obr. 7: Rozvojové osi SR, Zdroj: (Koncepcia územného rozvoja Slovenska, 2011) 

 

9. DOSTUPNOSŤ ÚZEMIA VZHĽADOM NA PREDMETNÉ DRUHY DOPRAVY 
 

Dôležitosť dopravnej dostupnosti územia sa odráža najmä na možnostiach jeho 
ďalšieho využitia. Či už ide o cestovný ruch alebo ďalšie ekonomické aktivity, rôzne druhy 
dopravy vyžadujú rôzne fyzicko-geografické podmienky a sú neoddeliteľnou súčasťou 
budúceho rozvoja. 

Obec Plavecký Mikuláš má výhodnú polohu voči hlavným dopravným spojeniam, a to 
predovšetkým vďaka blízkosti okresného mesta Malacky, Trnava a krajského mesta Bratislava.  

 

9.1 CESTNÁ DOPRAVA 
 

 Najvýznamnejším cestným ťahom prechádzajúcim cez riešené územie je cesta 
II/501, ktorá je významná medziregionálna komunikácia smerujúca pozdĺž západného 
úpätia Malých Karpát medzi obcami Lozorno a Brezová pod Bradlom. Cesta II/501 v smere 
juhozápad- severovýchod prechádza centrálnou časťou obce. Cesta II/501 do riešeného 
územia vchádza z juhozápadu zo smeru Rohožník, kým zo severovýchodu zo smeru 
Plavecké Podhradie. Trasovanie cesty II/501 orientuje dopravnú záťaž do centra obce, 
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kde podielom necieľovej dopravy na celkovej intenzite pôsobí v rámci vnútroobecného 
dopravného systému negatívne 

Druhým najvýznamnejším cestným ťahom riešeného územia sú cesty III. triedy: 

• III/501006 Plavecký Mikuláš – Lakšárska Nová Ves, 

• III/501007 Pripojovacia cesta k železničnej stanici Plavecký Mikuláš. 

  

 Miestne komunikácie majú bezprašnú povrchovú úpravu (všetky miestne 
komunikácie majú spevnený povrch) a rôzne šírkové a smerové usporiadanie.  

 Cestné komunikácie sú osvetlené. Súčasný stav povrchu zberných komunikácií je 
prevažne vhodný, smerové vedenie a šírkové usporiadanie nezvádza k prekračovaniu 
povolenej jazdnej rýchlosti 

 Dopravnú kostru zástavby obce dotvára prevádzková sieť miestnych cestných 
komunikácií s funkciou obslužnou prístupovou, vo funkčných triedach C2 a C3. 

 
Obr. 8: Cestná sieť Bratislavského samosprávneho kraja, Zdroj: www.cdb.sk 
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 Dochádzka za prácou z obce do okolitých sídiel je vysoká a znamená značnú 
hybnosť obyvateľstva. Súčasná ekonomická situácia obyvateľstva vytvára zmeny v deľbe 
dopravy z hromadnej dopravy v prospech individuálnej automobilovej dopravy. 

 Ťažisková verejná autobusová doprava je vedená po štátnych cestách II. a III. 
triedy. Priame pripojenie obce Plavecký Mikuláš na pravidelnú hromadnú osobnú 
autobusovú dopravu v SR zabezpečuje sieť liniek spoločnosti Slovak Lines, a. s., 
prostredníctvom prímestských liniek regiónu Bratislavského samosprávneho kraja a SAD 
Trnava prostredníctvom prímestských liniek Trnavského samosprávneho kraja. Prímestské 
linky spájajú obec s Malackami, Bratislavou a okolitými obcami. Hustota spojov je 
postačujúca, vykrýva špičkové ranné a podvečerné obdobia v pracovných dňoch. 

 Obec je zapojená do Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS 
BK). Systém zatiaľ funguje len v obmedzenom režime a pokrýva len územie mesta 
Bratislava a okresu Malacky. V ďalších etapách sa počíta s prehĺbením integrácie 
jednotlivých zložiek dopravy a s rozšírením pôsobnosti systému do celého kraja a neskôr aj 
za jeho hranice do Trnavského kraja a do prihraničných oblastí Rakúska. 

 
Obr. 9: Cestná sieť okresu Malacky, Zdroj: www.cdb.sk 
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9.2 CYKLISTICKÁ DOPRAVA PEŠIA TURISTIKA 

 

Územím obce Plavecký Mikuláš v súčasnosti vedie Malokarpatská cyklomagistrála, 
ktorá prechádza územím obce po krajnici cesty II/501, zmiešaná s automobilovou 
dopravou. Trasa spája cyklochodníky vedúce popri rieke Morave so štruktúrou osídlenia 
na západnej strane Malých Karpát. 

Cestná komunikácia II/501 nespĺňa požiadavky pre zmiešané vedenie 
automobilovej a cyklistickej dopravy (po krajnici cesty). Pri súčasnej intenzite 
automobilovej dopravy a najmä ťažkej nákladnej dopravy je cyklistická prevádzka na 
cestách II. a III. triedy (ktoré plnia zbernú funkciu a sú vo funkčnej triede B2, B3) v obci a jej 
extraviláne značne nebezpečná. 

V rámci regionálnych dopravných vzťahov trasy bicyklovej dopravy sú 
identifikované v súbehu s cestami druhých a tretích tried, ktoré sa v územnom pláne 
navrhujú orientovať na nasledovné cieľové lokality: 

• vzťahy k rekreačným cieľom vo väzbe na vodnú nádrž Rohožník, Buková, 

• vzťahy k rekreačným cieľom CHKO Malé Karpaty, 

• vzťahy na administratívne a socioekonomické centrá. 

Vzhľadom na vysoké zaťaženie cestných komunikácií individuálnou automobilovou 
dopravou a ťažkou nákladnou dopravou sa najvhodnejším riešením javí vedenie 
cyklistických trás formou samostatných chodníkov v kontaktnej trase s cestou, príp. 
rozšírením krajnice cesty, a to najmä v extraviláne obce. Platí to najmä pre Malokarpatskú 
cyklomagistrálu, ktorá je vedená po krajnici cesty II/501 a nespĺňa požiadavky pre 
zmiešané vedenie automobilovej a cyklistickej dopravy. 

 

V katastrálnom území obce existujú značené turistické chodníky vchádzajúce do 
lesov Malých Karpát. Turistické chodníky sú vodiacej farby červenej ako najvýznamnejšie 
hrebeňové trasy, ďalej modrej vodiacej farby, ktorá označuje diaľkové pešie trasy 
spájajúce dôležité východiská s významnými turistickými, zelenej vodiacej farby, ktorá 
vyznačuje prístupové cesty k zaujímavým turistickým cieľom a nakoniec žltej vodiacej 
farby, ktorá vyznačuje krátke spojky medzi značenými chodníkmi iných farieb. 

Hrebeňovou časťou Malých Karpát aj v rámci k. ú. obce prechádza Štefánikova 
magistrála – E8, ktorá je najvýznamnejšou turistickou trasou Malých Karpát s množstvom 
turistických prírodných atraktivít. Vhodné by bolo, v súvislosti s propagáciou pešej turistiky, 
osadenie informačných tabúľ o turistických trasách a značkách, o existujúcich 
rekreačných lokalitách, športových zariadeniach a atraktívnych priestoroch v obci a 
celom jej katastrálnom území a širšom okolí, ako aj o možnostiach občerstvenia na území 
obce. 
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Obr. 10: Turistická mapa k.ú. Plavecký Mikuláš, Zdroj: https://plavecky-mikulas.oma.sk/turisticky-atlas 

 

9.3 ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA 
 

 Obec Plavecký Mikuláš je priamo napojená na európsky železničný systém cez 
železničnú trať č. 112 – Zohor-Rohožník-Plavecký Mikuláš, avšak z finančných dôvodov v 
roku 2003 osobná železničná doprava bola na tejto trati zrušená. Železničná trať je 
neelektrifikovaná, jednokoľajová, doplnkového charakteru. Súčasťou koncovej stanice 
Plavecký Mikuláš je staničná budova, nakladacia rampa a malé depo. 

10. PRÍRODNÉ PODMIENKY 
 

Geomorfológia a geológia územia 

Územie obce je súčasťou Alpsko-Himalájskej sústavy, v rámci nej sa nachádza na 
rozhraní dvoch podsústav: 

• Panónska panva, 

• Karpaty. 

V rámci podsústavy Panónska panva obec vypĺňa provincia Západopanónska 
panva,. subprovincia Viedenská kotlina, oblasť Záhorská nížina, celok Borská nížina a 
oddiel Podmalokarpatská zníženina. 
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V rámci podsústavy Karpaty obec vypĺňa provincia Západné Karpaty, subprovincia 
Vnútorné Západné Karpaty, oblasť Fatransko-tatranská, celok Malé Karpaty, oddiel 
Pezinské Karpaty. 

Geologická stavba katastrálneho územia obce Plavecký Mikuláš je zložená z 
predmezozoických, mezozoických a neogénnych sedimentov. Mezozoikum vnútorných 
Karpát zastupujú v predhorí Malých Karpát kremence, pieskovce, ílovito-vápnité bridlice 
a vápence (guttensteinské, steinalmské a wettersteinské) a dolomity. Približné centrum 
katastra obce leží na horninách z obdobia vrchnej kriedy a paleogénu a neogénu. Sú to 
predovšetkým pieskovce a vápnité ílovce - flyš. Z neogénnych hornín to sú sivé prevažne 
vápnité íly, prachy, piesky, štrky a miestami sloje lignitu. 

 

 

 

Obr. 11, 12: Geomorfologické členenie Slovenska (ŠGÚDŠ, 2020) 
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Nerastné suroviny 

Za nerasty sa podľa zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva 
(banský zákon) považujú tuhé, kvapalné a plynné časti zemskej kôry. Ložiskom nerastov je 
prírodné nahromadenie nerastov. V riešenom území sa nevyskytujú ložiská nerastných 
surovín. 

Klíma 

Kataster územia obce zasahuje do dvoch klimatických oblastí. Vyššie položené časti 
patria do mierne teplej a vlhkej oblasti s miernou zimou. Túto oblasť nazývame aj 
pahorkatinová. Najväčšia časť obce spadá do mierne teplej, vlhkej oblasti s chladnou až 
studenou zimou. Jedná sa o kotlinovú alebo dolinovú oblasť. Územie obce s najnižšou 
nadmorskou výškou zasahuje do teplej, mierne suchej oblasti s miernou zimou, nazývanej 
aj ako nížinný typ. Priemerná ročná teplota vzduchu v obci je 9 - 10°C. Priemerná teplota 
v januári sa pohybuje v rozmedzí od -5 °C do -2°C a priemerná teplota je v júli sa pohybuje 
v intervale 16 až 19°C. Priemerný ročný úhrn zrážok v obci kolíše medzi 600 až 800mm 
ročne. Počet dní do snehovou pokrývkou je 60 až 80. V obci prevládajú severozápadné 
vetry. 

Hydrogeografické pomery 

Hydrogeograficky patrí záujmové územie do úmoria Čierneho mora, k hlavnému 
povodiu Moravy s ľavostranným prítokom potoka Rudava. Celé riešené územie patrí do 
povodia Dolná Morava. Do Rudavy vtekajú potok Trstienka, Hraničný potok, Fenešský 
potok, potok Libuša a Mokrý potok. Na území katastra obce prevládajú dva typy režimu 
odtoku. Územie obce zaraďujeme do dažďovo- snehového typu a maximálnym prietokom 
v marci až apríli a minimálnym v septembri prípade februári. 

Rastlinstvo, živočíšstvo 

Podľa fytogeograficko-vegetačného členenia do katastra obce Plavecký Mikuláš 
zasahuje dubová vegetačná zóna s dvoma podzónami. V Malých Karpatoch sa 
nachádza jej horská podzóna a na rovinách Borskej nížiny leží nížinná podzóna. 

V povodiach riek sa nachádzajú jaseňovo-brestovo-dubové lesy, nazývané aj tvrdý 
luh. Takisto sa vyskytujú jelšové lesy na slatinách. Podhorie Karpát lemujú nížinné hygrofilné 
dubovo-hrabové lesy. Najväčšiu plochu Malých Karpát zaberajú karpatské dubovo-
hrabové lesy. Skalné pozície osídľujú xerotermné dubové lesy s dubom plstnatým a 
travinné spoločenstvá na skalách. Najvyššie položené časti katastru obce ležia v bukových 
lesoch na vápencových a dolomitových podložiach. 

Ovzdušie 

Zákon č. 478/2002 Zb. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o 
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) 
upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred 
vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a spôsobom obmedzenia následkov 
znečisťovania. 



   
 

 

41 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE PLAVECKÝ MIKULÁŠ  2021-2027 

Z hľadiska kvality ovzdušia záujmové územie patrí medzi mierne zaťažené oblasti. Na 
znečisťovaní ovzdušia sa v regióne v podstatnej miere podieľajú existujúce stacionárne 
zdroje znečisťovania ovzdušia a automobilová doprava, ktoré zaťažujú ovzdušie hlavne 
tuhými znečisťujúcimi látkami, SOx, NOx a CO. 

Z hľadiska komunálnych zdrojov znečistenia ovzdušia v obci možno konštatovať, že 
plynofikáciou obce bolo odstránené znečistenie z lokálnych zdrojov vykurovania. V 
znečistení ovzdušia osobitné postavenie má poľnohospodárska výroba. 

 

11. VYUŽITIE ZEME 
 

Pôdy 

Podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy sú všetky 
poľnohospodárske pôdy podľa príslušnosti do bonitovaných pôdno-ekologických 
jednotiek (BPEJ) zaradené do 9 skupín kvality pôdy. Najkvalitnejšie patria do 1. skupiny a 
najmenej kvalitné do 9. skupiny. Prvé 4 skupiny sú chránené podľa § 12 zákona o ochrane 
poľnohospodárskej pôdy a možno ich dočasne alebo trvale použiť na 
nepoľnohospodárske účely iba v nevyhnutných prípadoch, ak nie je možné alternatívne 
riešenie. 

 Z hľadiska kvality pôdneho fondu riešené územie disponuje so stredne kvalitným 
pôdnym fondom. Podľa charakteristiky bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek 
poľnohospodárska pôda je zaradená do klimatického regiónu dostatočne teplého, 
suchého, pahorkatinného. 

 Pôdy sú na rovinách, miernych, stredných až výrazných svahoch s rôznym stupňom 
skeletovitosti. Pôdy na svahoch sú ohrozené pôsobením vodnej erózie, pôdy na rovinách 
sú ohrozené pôsobením veternej erózie. 

  Poľnohospodárska pôda je v závislosti od klimatických  podmienok ohrozená 
vodnou a veternou eróziou hlavne na lokalitách so svahovitosťou nad 7° (juhovýchodná 
polovica k.ú. obce). 

Lesy 

 Lesný pôdny fond v katastrálnom území obce Plavecký Mikuláš sa nachádza na 
výmere 1205,45 ha, čo predstavuje 45,10 % územia obce. Väčšina lesov na území obce sú 
súčasťou CHKO aj CHVÚ Malé Karpaty. Na toto územie v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o 
ochrane prírody a krajiny platí 2. stupeň ochrany.  

 Do katastra obce Plavecký Mikuláš zasahuje dubová vegetačná zóna. V 
povodiach riek sa nachádzajú jaseňovo-brestovo-dubové lesy, nazývané aj tvrdý luh. 
Takisto sa vyskytujú jelšové lesy na slatinách. Najväčšiu plochu Malých Karpát zaberajú 
karpatské dubovo-hrabové lesy. Skalné pozície osídľujú xerotermné dubové lesy s dubom 
plstnatým a travinné spoločenstvá na skalách. Najvyššie položené časti katastru obce ležia 
v bukových lesoch na vápencových a dolomitových podložiach. 
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 Z celkovej rozlohy katastra obce Plavecký Mikuláš 2 628 ha tvorí poľnohospodárska 
pôda 1 290 ha (s prevahou ornej pôdy), lesné pozemky 1 205 ha a vodné plochy 45 ha. 
Nachádzajú sa tu zrnitostne ľahké pôdy – piesočnaté až hlinitopiesočnaté. Medzi 
najbonitnejšie miestne pôdy patria čiernice. Väčšina lesov na území obce sú súčasťou 
chránených území. 

 

Graf 9: Štruktúra využitia Zeme, ŠÚ SR 2021  

12. CHRÁNENÉ ÚZEMIA 
 

Pod ochranou prírody a krajiny sa rozumie obmedzovanie zásahov, ktoré môžu ohroziť, 
poškodiť alebo zničiť podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znížiť jej 
ekologickú stabilitu, ako aj odstraňovanie následkov takých zásahov. Ochranou prírody sa 
rozumie aj starostlivosť o ekosystémy. Legislatívne je ochrana prírody v SR zabezpečená 
zákonom NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. 

Územná ochrana 

Pre územnú ochranu prírody a krajiny sa ustanovuje 5 stupňov ochrany. Rozsah 
obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ochrany zväčšuje. Medzi veľkoplošné chránené 
územia patria chránené krajinné oblasti a národné parky a ich ochranné pásma, medzi 
maloplošné patria chránené areály, prírodné rezervácie, prírodné pamiatky a chránené 
krajinné prvky. Na základe zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v k.ú. obce 
Plavecký Mikuláš sa nachádza päť chránených území: 

• Prírodná pamiatka Bukovina 

• Prírodná pamiatka Deravá skala 

• Prírodná rezervácia Nové pole 

• Národná prírodná rezervácia Kršlenica 

Poľnohospodárska 
pôda

48,27 %
Lesné pozemky

45,1 %

Vodné plochy
1,69 %

Zastavané plochy a 
nádvoria
3,23 %

Ostatné plochy
1,7 %
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• Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty, ktorá bola vyhlásená vyhláškou MK SR č. 
64/1976 Zb. a spresnená vyhláškou MŽP SR č. 138/2001 Z.z. 

Vybrané charakteristiky Prírodnej pamiatky Bukovina 

Evidenčné číslo: 886 
Výmera chráneného 
územia: 

50 806 m2 

Výmera ochranného 
pásma: 

 

Rok vyhlásenia: 1994 
Rok poslednej novelizácie:  

Zriaďovací orgán pri 
vyhlásení CHÚ: Okresný úrad životného prostredia v Senici 

Názov právneho predpisu 
vyhlasujúceho CHÚ: 

Rozhodnutie Okr. úradu ŽP v Senici č.j. 103/OÚŽP/1994-Gš zo 14.2.1994, 4. 
stupeň o. - Vyhláška KÚŽP v Bratislave č. 1/2004 z 12.5.2004 - účinnosť od 
15.5.04 

Názov organizačnej 
jednotky Štátnej ochrany 
prírody SR, spravujúcej CHÚ: 

ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty 

Predmet ochrany: Za PP je vyhlásená časť doliny potoka Feneš, trvalo podmáčaná lúka s 
výskytom typických mokraďných rastlinných druhov, z ktorých je mnoho 
chránených, resp. vzácnych a ohrozených. Lokalita má veľký 
vedeckovýskumný význam. 

Spôsob vymedzenia 
ochranného pásma: 

OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné 
podľa § 17 - 
ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z. 

Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň 
Príslušnosť do súvislej 
európskej sústavy 
chránených území: 

 
nie 

Súkromné chránené 
územie: 

nie 

Lokalizácia 
Kraj: Bratislavský 
Okres: Malacky 
Obec: Plavecký Mikuláš 
Katastrálne územie: Plavecký Mikuláš 
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Malé Karpaty 

 

Vybrané charakteristiky Prírodnej pamiatky Deravá skala 

Evidenčné číslo: 1147 
Rok vyhlásenia: 1994 
Rok poslednej novelizácie: 2008 
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad životného prostredia v Bratislave 
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho 
CHÚ: 

1/2008 z 19. júna 2008, ktorou sa vyhlasuje verejnosti voľne 
prístupná jaskyňa Deravá skala 
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Predmet ochrany: Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a 
poznávania jej prírodných a historických hodnôt. 

Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov 
platné 
podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z. 

Stupeň/druh ochrany: ochrana jaskyne (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.) 
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy 
chránených území: Nie 

Súkromné chránené územie: Nie 
Lokalizácia 
Kraj: Bratislavský 
Okres: Malacky 
Obec: Plavecký Mikuláš 
Katastrálne územie: Plavecký Mikuláš 
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ 

 

Vybrané charakteristiky Prírodnej rezervácie Nové pole 

Evidenčné číslo: 114 
Výmera chráneného územia: 67 738 m2 
Rok vyhlásenia: 1983 
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky 
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho 
CHÚ: 

Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 6912/1983-32 z 31.10.1983, 4. 
stupeň o. - Vyhláška KÚŽP v Bratislave č. 1/2004 z 12.5.2004 - 
účinnosť od 15.5.2004 

Názov organizačnej jednotky Štátnej 
ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: 

ŠOP - S-CHKO Záhorie 

Predmet ochrany: CHÚ je vyhlásené na ochranu posledných zvyškov slatín 
charakteristických pre západné podhorie Malých Karpát s výskytom 
viacerých fytogeograficky významných druhov rastlín v 
prirodzených 
spoločenstvách na vedeckovýskumné a náučné ciele. 

Spôsob vymedzenia ochranného 
pásma: 

OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov 
platné 
podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z. 

Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň 
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy 
chránených území: Nie 

Súkromné chránené územie: Nie 
Lokalizácia 
Kraj: Bratislavský 
Okres: Malacky 
Obec: Plavecký Mikuláš 
Katastrálne územie: Plavecký Mikuláš 
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ 
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Vybrané charakteristiky Národnej prírodnej rezervácie Kršlenica 

Evidenčné číslo: 84 
Výmera chráneného územia: 1 173 400 m2 
Výmera ochranného pásma: - 
Rok vyhlásenia: 1984 
Rok poslednej novelizácie: - 
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky 
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho 
CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 45/1984-32 z 30.4.1984 

Názov organizačnej jednotky Štátnej 
ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty 

Predmet ochrany: CHÚ je vyhlásené na ochranu typickej krasovej doliny s 
vyvieračkou, jaskyňami a povrch. krasovými javmi, ako aj na 
ochranu zachovalých lesných spoločenstiev 4. vegetač. stupňa 
s výskytom chránených a 
iných zriedkavých druhov rastlín a živočíchov. 

Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov 
platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.. 

Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň 
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy 
chránených území: Nie 

Súkromné chránené územie: Nie 
Lokalizácia 
Kraj: Bratislavský 
Okres: Malacky 
Obec: Plavecký Mikuláš 
Katastrálne územie: Plavecký Mikuláš 
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Malé Karpaty 

 

Natura 2000 

Medzi chránené územia patria tiež lokality NATURA 2000. Ide o názov sústavy 
chránených území členských krajín Európskej únie a hlavným cieľom jej vytvorenia je 
zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale 
najmä pre EÚ ako celok. Sústavu NATURA 2000 tvoria dva typy území: Územia európskeho 
významu a Chránené vtáčie územia. 

V riešenom území sa nachádzajú dve chránené územia európskeho významu: 

• ÚEV Biele hory, 

• ÚEV Rudava. 

Biotopy druhov vtákov európskeho významu a biotopy sťahovavých druhov vtákov 
možno na účel zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania vyhlásiť za chránené vtáčie 
územia. Na základe uznesenia vlády SR č. 66 zo dňa 9.7.2003 do riešeného územia 
zasahuje 1 navrhované chránené vtáčie územie: Chránené vtáčie územie Malé Karpaty. 
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Základné charakteristiky Územia európskeho významu Biele hory. 

Názov : Biele hory  
Kód územia : SKUEV0267  
Kraj : BRATISLAVSKÝ KRAJ  
Rozloha : 10146,07 ha  
Správca územia : CHKO Malé Karpaty  

Katastrálne územia : Buková, Častá, Doľany, Dolné Orešany, Horné Orešany, Kuchyňa, 
Lošonec, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, 
Rohožník, Smolenice, Sološnica 

 

 

Základné charakteristiky Územia európskeho významu Rudava. 

 

 

 

 

 

 

CESTOVNÝ RUCH 
 

 Územie obce Plavecký Mikuláš má vhodné podmienky pre rozvoj vidieckej turistiky 
a agroturistiky. Prepojenie turistiky, zimnej rekreácie s rekreáciou pri vode predstavuje  v 
kontexte s ďalšími aktivitami a využitím prírodných a kultúrnych daností územia nevyužitý 
potenciál pre vytvorenie atraktívnej ponuky pre návštevníkov obce, a tým aj pre rozvoj 
cestovného ruchu. 

 V obci sa nenachádzajú žiadne ubytovacie služby, sú tu však vytvorené ideálne 
predpoklady na tvorbu ubytovacích kapacít v intímnom prostredí a tichu (ale tiež pre 
trvalé bývanie, či rekreáciu). Ide najmä o ubytovanie v súkromí v takomto prostredí, ktoré 
je v ostatnom čase stále viac a viac uprednostňované práve vďaka terajšiemu životnému 
štýlu, kedy je „útek z bežného života“ a zhonu v mestách na vidiek mnohokrát jedinou 
možnosťou na relaxáciu, aktívny oddych a načerpanie nových síl. Ide tu najmä o 
víkendové ubytovanie (okrem letných prázdnin), kedy sú tieto kapacity vyhľadávané 
najmä rodinami s deťmi, ale aj turistami spoznávajúcimi krásy prírody. O tom, že územie je 
veľmi vhodné pre vytvorenie ubytovania v súkromí svedčí aj veľké množstvo chalupárov, 
ktorí kupujú a obývajú nevyužívané domy v obci a nachádzajú tu vhodné podmienky na 
oddych a relax. 

V obci Plavecký Mikuláš sú turisticky najhodnotnejšími lokalitami: 

• Renesančný rímskokatolícky Kostol sv. Mikuláša bol postavený v roku 1635 a 

Názov : Rudava 
Kód územia : SKUEV0163 
Kraj : BRATISLAVSKÝ KRAJ 
Rozloha : 1958,66 ha 
Správca územia : CHKO Záhorie 
Katastrálne územia : Nivky, Obora, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, 

Prievaly, Studienka, 
Šranek, Záhorie 
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nachádzajú sa tu lavice z prvej polovice 18. storočia; 

• Baroková Kaplnka sv. Floriána bola občanmi postavená v roku 1718, pretože Kostol 
sv. Mikuláša bol ďalej od centra; 

• Kaplnka Panny Márie lurdskej sa nachádza v Mokrej doline; 

• Kaplnka Božia muka sa nachádza pri ceste smerom na Plavecké Podhradie; 

• Budova starého mlyna vhodná na rekonštrukciu a následne môže mať rôznorodé 
využitie; 

• Pôvodná dobová zástavba (v zástavbe obce sa zachovali súbory pôvodných 
ľudových domov, ich ťažisko je v uličnej zástavbe na hlavnej ulici); 

• Pamätníky, malé sakrálne pamiatky; 

• HKO Malé Karpaty, národné prírodné rezervácie Kršlenica, Pohanská, alebo 
chránené prírodné výtvory Deravá skala a Trnavá skala. 

  V riešenom území sú dobré podmienky pre pešiu turistiku. Cez kataster obce 
prechádzajú značkované turistické chodníky. Samotná obec Plavecký Mikuláš má isté 
vízie ako rozvíjať atraktívnosť tohto územia, keďže má dlhodobé plány k výstavbe cyklotrás, 
či k využitiu chátrajúcich koľajníc na transport turistov. K naplneniu týchto projektov však 
chýbajú obci finančné dotácie, respektíve povolenia od vyšších inštitúcií (VÚC, ŽSR). 

Súčasná úroveň návštevnosti obce je nízka – cestovný ruch však má výrazne väčší, zatiaľ 
nevyužitý potenciál. Pre rozvoj cestovného ruchu v obci bude potrebné: 

• rozvíjať a skvalitniť služby vidieckeho cestovného ruchu 

• rozvíjať kvalitnú propagáciu a marketingové aktivity produktov a tak zabezpečovať 
efektívne využitie už existujúcich, ako aj plánovaných služieb cestovného ruchu. 

 V obci je potrebné realizovať rekonštrukciu miestnych architektonických, kultúrnych 
a technických pamiatok, čo by mala prispieť k zlepšeniu atraktivity obce i jej regiónu, k 
zvýšeniu zamestnanosti, kvality poskytovaných služieb, k zvýšeniu návštevnosti, k predĺženiu 
doby pobytu, k zvýšeniu kvality života v regióne. Pre Bratislavský kraj bude vo sfére 
rekreácie a turizmu príznačný aj prihraničný vzťah na Rakúsko, Maďarsko a nepriamo cez 
územie Trnavského kraja (pri Kútoch) aj na Českú republiku. 
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A   III ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU ÚZEMIA 

13. SWOT ANALÝZA A SYNTÉZA JEJ VÝSLEDKOV 

SWOT analýza je nástrojom strategického plánovania na určenie sociálno-
ekonomickej situácie, konkrétne na hodnotenie silných a slabých stránok (strenghts and 
weaknesses), príležitostí a ohrození (opportunities and threats), pričom ich identifikáciou 
napomáha vytvoreniu rozvojovej stratégie obce. Zatiaľ čo silné a slabé stránky sa 
považujú za interné faktory systému, príležitosti a ohrozenia sú externé faktory a trendy, 
ktoré predstavujú šance či prekážky ovplyvňujúce lokálny regionálny rozvoj. 

 

Silné stránky Slabé stránky 
Obyvateľstvo  

• Celkový prírastok obyvateľstva 
v uplynulých rokoch 

• Dostupnosť základnej školy s materskou 
školou priamo v obci 

• Dostupnosť hasičskej zbrojnice 
• Široká ponuka kultúrnych a športových 

aktivít pre obyvateľov a návštevníkov 
obce 

• Hospodárenie obce 
• Nízka miera nezamestnanosti 
• Aktívna samospráva v snahe o získanie 

a využívanie externých finančných  
 

• Prirodzený úbytok obyvateľstva 
v posledných rokoch 

• Nízky podiel vysokoškolsky vzdelaného 
obyvateľstva 

• Odchod obyvateľov za prácou do 
blízkych miest 

• Chýbajúce multifunkčné a detské 
ihrisko a zariadenie na mimoškolské 
aktivity 

• Nedostatočné personálne, finančné a 
technické kapacity na realizáciu 
rozvojových projektov 

• Nedostatočné kapacity pre seniorov 
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prostriedkov – štátne dotácie, granty 
EÚ a pod. 

• Informovanie nezamestnaných 
o dostupných voľných pracovných 
miestach 

• Verejné priestranstvá čiastočne 
disponujúce bezbariérovým prístupom 

• Spolupráca obce s Jednotou 
dôchodcov Slovenska 

• Poskytovanie sociálnych príspevkov 
a vecných odmien zo strany obce 
občanom  

• Dobrá spolupráca obce 
s organizáciami poskytujúcimi sociálne 
služby 

 
Občianska vybavenosť a technická infraštruktúra 

 
• Existencia základnej školy s materskou 

školou v obci 
• Prítomnosť zdravotníckej infraštruktúry 
• Prítomnosť Slovenskej pošty 
• Široká ponuka kultúrnych a športových 

aktivít pre obyvateľov a návštevníkov 
obce 

• Prítomnosť kultúrnych pamiatok 
• Dostatočné zabezpečenie 

telekomunikačnými sieťami 
a internetovým pripojením 

• Realizácia separovaného zberu odpadov 
• modernizácia verejného osvetlenia 
• efektívny systém separovaného zberu 

odpadov 

 
• Stav niektorých kultúrnych pamiatok 

a potreba renovácie 
• Chýbajúca kanalizácia a ČOV 
• Chýbajúce zriadenie opatrovateľskej 

služby 
• absencia 2. stupňa základnej školy 

• Absencia viacerých služieb pre seniorov  
• Absencia materského centra alebo 

iného zariadenia určeného pre matky 
• Absencia detských jaslí alebo iného 

zariadenia pre deti do 3 rokov 
• absencia zberného dvoru a 

kompostárne 
 

Samospráva 
 

• Vyrovnané hospodárenie obce 
• Aktívna samospráva v snahe o získanie 

a využívanie externých finančných zdrojov 
– ako sú štátne dotácie, finančné zdroje 
EÚ a i. 

 
• Nedostatočné personálne, finančné 

a technické kapacity na realizáciu 
projektov  

• nízka elektronizácia samosprvávy 
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Poloha a doprava 

• Poloha vo fyzicko-geograficky jedinečnom 
území pre cestovný ruch 

• výhodná poloha vzhľadom na dostupnosť 
do administratívnych celkov vyššieho rádu 
(okresné, krajské, hlavné mesto) 
 

• Prítomnosť cyklotrás 

• Nevyhovujúci technický stav viacerých 
chodníkov a ciest 
 

 Prírodné podmienky, využitie územia a cestovný ruch 
 

• Pestré druhové zastúpenie fauny a flóry 
• Prítomnosť CHKO 
• priaznivé geologické, klimatické 

i pôdne podmienky na 
poľnohospodársku produkciu 

• podmienky pre realizáciu cyklo 
a agroturistiky 

• Vhodná geografická poloha pre rozvoj 
turistiky 

 

 
• Poškodzovanie životného prostredia 

neprítomnosťou kanalizácie 
• Nedostatočná propagácia územia v rámci 

CR 
 

Príležitosti Ohrozenia 

• Možnosť získať externé finančné 
prostriedky z fondov EÚ a štátneho 
rozpočtu 

• Vypracovanie PHRSR ako zdroja 
cennej spätnej väzby od obyvateľov a 
organizácií 

• Zvyšovanie kompetencií samosprávy 
v oblasti poskytovania  služieb 

• Výhodná poloha obce  
• Zvýšený záujem o voľnočasové aktivity 

obyvateľov 
• Dopyt po bývaní v obci (mechanický 

prírastok obyvateľstva) 

• Záujem samosprávy o riešenie 
sociálnych potrieb občanov 

• Rozvoj turizmu vďaka CHKO 
• Možnosť využitia územia na 

individuálnu bytovú zástavbu 
• Propagácia obce vzhľadom na 

výhodnú polohu – bývanie na dedine, 
dostupné mestá v okolí 

• Neúspešnosť projektových zámerov 
v snahe žiadať prostriedky z EÚ 
a štátneho rozpočtu 

• Nedostatočný objem prostriedkov na 
realizáciu všetkých potrebných 
zámerov z obecného rozpočtu 

• Presun kompetencií na samosprávy bez 
adekvátneho presunu finančných 
zdrojov 

• Nezáujem investorov o podnikanie na 
území obce 

• Komplikácie v rámci realizácie 
projektov (predlžovanie verejného 
obstarávania, predražovanie projektov, 
dodanie nekvalitných stavebných 
prác/technológií, omeškanie 
dodávateľa, vandalizmus a pod.) 
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14. HLAVNÉ DISPARITY A FAKTORY ROZVOJA 

Hlavné disparity a faktory rozvoja sú výsledkom SWOT analýzy. Hlavné disparity 
definujú najdôležitejšie problémy a ohrozenia, faktory rozvoja naopak predstavujú 
najdôležitejšie silné stránky a príležitosti obce. 

Určenie kľúčových disparít a faktorov rozvoja slúži pri tvorbe rozvojovej stratégie na 
lepšie a presnejšie určenie priorít, ktoré si obec vytýči na nasledujúce programové 
obdobie. 

Tab. 20: Hlavné disparity a faktory rozvoja obce Plavecký Mikuláš 
 

Hlavné faktory rozvoja Hlavné disparity 

• Výhodná poloha vzhľadom na 
dostupnosť do administratívnych 
celkov vyššieho rádu (okresné, 
krajské, hlavné mesto) 

• Prírodné bohatstvo chránených 
území 

• Vhodná geografická poloha pre 
rozvoj turistiky 

• Aktívna samospráva obce v snahe 
o získanie a využívanie externých 
finančných zdrojov  

• Nízka miera nezamestnanosti 
 

 
• Nevyhovujúce / chýbajúce prvky 

technickej a sociálnej infraštruktúry 
• Chýbajúca kanalizácia a ČOV 
• Prirodzený úbytok obyvateľstva 
• Nedostatočné využitie rozvojového 

potenciálu obce 
 

 

Analýza možných rizík a hrozieb a identifikácia kritických oblastí rozvoja 

Ohrozenia a slabé stránky popísané v syntéze výsledkov SWOT analýzy vedú 
k špecifikovaniu niekoľkých kľúčových disparít. Tieto kritické oblasti rozvoja je dôležité 
bezodkladne riešiť, respektíve zamerať sa na znižovanie ich vplyvu v obci.  

Identifikácia východísk a možných riešení 

 Možné riešenia problémov sa vyhodnocujú ako kľúčové faktory rozvoja. Na území 
obce sa nachádza množstvo prírodného bohatstva, ktoré zvyšuje potenciál rozvoja 
cestovného ruchu. 

  Samospráva sa snaží aktívne pristupovať k riešeniu problémov a svoje rozvojové 
aktivity podporuje aj využitím pomoci zo štátnych či európskych zdrojov a napokon aj 
potenciálne zaujímavá poloha v blízkosti administratívnych celkov vyššieho rádu. 

Odhad budúceho možného vývoja 

Budúci vývoj obce závisí predovšetkým od aktívneho prístupu samosprávy pri riešení 
problémov a navrhovaní stratégie rozvoja. Predstavitelia obce vyvinú maximálne úsilie na 
to, aby ich rozvojové plány uspeli a obec sa sústredila najmä na elimináciu kľúčových 
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disparít. Budúci vývoj teda počíta s využívaním finančných prostriedkov z vonkajších 
zdrojov ako aj s využitím endogénneho potenciálu obce samotnej.  

 

STEEP ANALÝZA 

Okrem SWOT analýzy je veľmi často používaná v strategickom plánovaní i takzvaná 
STEEP  analýza, ktorá sa zameriava na komplex sociálnych, technických, ekonomických, 
ekologických a politických faktorov.  

Spoločenské faktory zahŕňajú predovšetkým faktory súvisiace so spôsobom života 
ľudí, ako napríklad demografické faktory, úroveň vzdelania, štruktúru školstva a mnoho 
ďalších príbuzných faktorov. Technické faktory predstavujú všetky faktory, ktoré súvisia 
s vývojom výrobných prostriedkov, materiálov, procesov, know-how a nových technológií, 
ktoré majú dopad na obec/región. Ekonomické faktory odrážajú hospodársky vývoj na 
mezo a makro úrovni a sú v nich obsiahnuté toky financií, tovarov, informácií a energií, 
problematika nezamestnanosti, platových podmienok, konkurencie a ďalších faktorov, 
ktoré môžu mať dopad na rozvoj územia. Z ekologických faktorov sa prihliada najmä na 
trvalo udržateľný rozvoj krajiny, ktorý úzko súvisí s limitovanými zdrojmi a stále narastajúcimi 
nárokmi na ich využívanie. Politické faktory predstavujú všetky faktory vyššej politickej 
moci, od štátnej až po medzinárodnú úroveň. Tieto faktory tvoria právny rámec 
podporujúci alebo, naopak, brzdiaci rozvoj obce.  

Okrem týchto faktorov sa do STEEP analýzy často zahŕňajú aj hodnoty obyvateľstva, 
zamestnancov, podnikateľov a rôznych zainteresovaných strán, ktoré pôsobia v externom 
prostredí. STEEP analýza skúma výhradne vonkajšie prostredie ovplyvňujúce spôsob 
a metódy riadenia a plánovania samosprávy.  

V prípade Plaveckého Mikuláša boli identifikované nasledujúce faktory 
globálneho prostredia, ktoré ovplyvňujú budúci rozvoj obce. 
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Formulár A 8 – STEEP analýza (analýza externého prostredia) 
 

Sociálne Technologické Ekonomické Ekologické Politické Hodnoty 

Zmeny 
populácie 
(prirodzený 
a migračný 
prírastok/ 
úbytok) 

Úroveň 
technológie 

poskytovateľa 

Finančné 
zdroje 

rozpočtu 
(napr. dane) 

Dopad aktivít 
obyvateľstva 
samosprávy 

a podnikateľo
v na ŽP 

Politika vlády 
v oblasti 

samosprávy 

Tímová 
spolupráca – 

ochota 
obyvateľov 

konštruktívne 
sa zapájať do 
vecí verejných 

Zmeny 
postojov 

a správania 
obyvateľov 

Dostupná 
technológia 
a využívaná 

technológia na 
OÚ 

Výdavky 
plánované pri 
rozpočtovaní 

Udržateľnosť, 
možnosti 
obnovy 

a tvorby ŽP 

Legislatíva EÚ, 
národná 
legislatíva 

Ochota 
pracovníkov 
samosprávy 

a ďalších 
relevantných 
úradov brať 

do úvahy 
návrhy 

občanov 
a spolupracov

ať s nimi 

Zvyšovanie 
vzdelanostnej 

úrovne 
obyvateľstva 

Technológia 
využívaná 

obyvateľmi, 
podnikateľmi 

Náhle 
nevyhnutné 

a neplánovan
é výdavky 

Politika ŽP, 
recyklácia, 
nakladanie 
s odpadmi, 
energetická 
efektívnosť 

Zmena vlády 
ako výsledok 

parlamentnýc
h volieb 

Organizačná 
kultúra 

Životný štýl 
obyvateľstva 

Kontakt 
s obyvateľmi 

prostredníctvom 
technológie 

Príchod 
nových 

podnikateľov 
do obce 

Podpora 
tvorby 

a ochrany ŽP 
zo strany 

samosprávy, 
vlády SR a EÚ 

Zmena 
miestneho 

zastupiteľstva 
ako výsledok 
komunálnych 

volieb 

Osobné 
hodnoty 

obyvateľov, 
pracovníkov 
samosprávy, 
podnikateľov 

v obci 
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ČASŤ B – STRATEGICKÁ ČASŤ 

15. VÍZIA ÚZEMIA 
 

Vízia formuluje želanú predstavu obyvateľov o budúcnosti, opis ideálneho stavu, 
ktorý by sa mal dosiahnuť rozvojovými zámermi definovanými v predloženej stratégii 
rozvoja.  

Hlavným cieľom vízie obce je ukázať smerovanie pri tvorbe strategického 
plánovania ako aj pri implementácii konkrétnych opatrení a projektov. Zároveň približuje 
jednotnú predstavu o želanej budúcnosti obce, nie len tým obyvateľom, ktorí v obci žijú, 
pracujú, študujú, navštevujú ju, ale aj turistom, záujemcom o podnikanie či potenciálnym 
investorom. predstavujú a potvrdzujú dohodu medzi lokálnymi lídrami na prioritách 
budúceho rozvoja. Tento účel strategickej vízie sa najlepšie darí naplniť vtedy, keď je jej 
obsah stručný, výrečný a pôsobivý v najširšom zmysle slova.  

Okrem motivácie má vízia aj marketingový, respektíve propagačný účel. Predáva 
danú lokalitu, predáva úsilie svojej komunity čeliť aktuálnym trendom a vytvárať lepšie 
podmienky pre regionálny rozvoj. Propaguje obec vo svete, na úradoch a medzi 
partnermi, ale rovnaký význam má aj vnútorná propagácia, keďže zabezpečuje 
usporiadanie, identitu a spoločný účel činnosti rozvoja. 

 

Vízia 

OBEC PLAVECKÝ MIKULÁŠ BUDE AJ NAĎALEJ OBCOU S PROAKTÍVNOU A 
ENERGICKOU SAMOSPRÁVOU, KTORÁ PRISPEJE K VYVÁŽENÉMU ROZVOJU OBCE.  
PREDSTAVITELIA SAMOSPRÁVY I SAMOTNÍ OBYVATELIA VO SVOJICH ROZVOJOVÝCH 
SNAHÁCH NEZABUDNÚ DBAŤ NA ZACHOVANIE TRADÍCIÍ, AKO AJ NA TRVALÚ 
UDRŽATEĽNOSŤ PRÍRODNÉHO BOHATSTVA OKOLITÉHO ÚZEMIA. TIETO FAKTORY SPOLU 
ZABEZPEČIA VYSOKÚ KVALITU ŽIVOTA OBYVATEĽOV OBCE A JEJ NÁVŠTEVNÍKOV. OBEC 
BUDE ZÁROVEŇ PRUŽNE REAGOVAŤ NA VÝZVY ĎALŠÍCH ROKOV. 

 

Táto vízia bude naplnená realizáciou strategických zámerov Programu 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Plavecký Mikuláš na roky 2021 – 2027. 

 

16. NÁVRH STRATÉGIE ROZVOJA OBCE PLAVECKÝ MIKULÁŠ 
 

V súlade s platnou metodikou pre spracovanie PHRSR boli určené tri prioritné 
(kľúčové) oblasti rozvoja – Hospodárska, Sociálna a Environmentálna oblasť, ktoré spolu 
prispievajú k dosiahnutiu vyššie uvedenej výzvy. V rámci každej z nich boli následne 
definované jednotlivé strategické ciele, ako aj konkrétne opatrenia slúžiace na naplnenie 
týchto cieľov (Tab. č. S 2a – S 2c). Ciele a opatrenia boli zvolené v záujme dosiahnutia 
vyváženého trvalo udržateľného rozvoja územia, pri rešpektovaní princípov regionálnej 
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politiky a so zohľadnením vnútorných špecifík obce. Pri jednotlivých strategických 
zámeroch vychádzame predovšetkým z potrieb obyvateľstva. Farebné rozlíšenie v Tab. S 
2a – S 2c zodpovedá príslušnosti jednotlivých opatrení k daným cieľom. 

 

 

Schéma 2: Schematické znázornenie vzťahu vízie a prioritných oblastí a vzťahu prioritných oblastí a cieľov, opatrení 
a aktivít 

 

 

 

 

Formulár S 1: Tabuľka strategických cieľov a opatrení  

 

Vízia 

1.  Prioritná oblasť – HOSPODÁRSKA  

 

CIEĽ: Zabezpečenie 
kvalitnej dopravnej, 
technickej a 

občianskej vybavenosti v 
obci 

1.1 Rekonštrukcia a výstavba dopravnej infraštruktúry obce 

1.2 Rozvoj technickej infraštruktúry obce 

1.3 Rekonštrukcia pamiatok v obci 
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Vízia 

2 . Prioritná oblasť – SOCIÁLNA 

 

CIEĽ: 
Zabezpečenie 
kvalitnej 

občianskej vybavenosti 
a sociálnej infraštruktúry  

2.1 Budovanie a modernizácia občianskej vybavenosti 

2.2 Zabezpečenie starostlivosti o seniorov 

2.3 Podpora voľnočasových aktivít a zvýšenie propagácie obce 

Vízia 

3 . Prioritná oblasť – ENVIRONMENTÁLNA  

CIEĽ: 
Zabezpečenie 
kvalitnej 
technickej 
infraštruktúry 

a ochrany životného 
prostredia  

3.1 Riešenie problematiky nakladania s odpadmi 

3.2 Obnova zelene v obci 

3.3 Ochrana a budovanie životného prostredia 

3.4 Odpadové hospodárstvo a dobudovanie technickej infraštruktúry 

 

V rámci Hospodárskej oblasti považujeme za prioritné počas rokov 2021 – 2027 
rozvoj dopravnej a technickej infraštruktúry, rozvoj občianskej vybavenosti, rekonštrukciu 
a výstavby dopravnej infraštruktúry v obci a rekonštrukciu historických pamiatok. Tieto 
ciele identifikovala obec ako pretrvávajúce a prvoradé predovšetkým v spolupráci s 
organizáciami a občanmi, ktorí participovali na formovaní strategických cieľov obce aj 
prostredníctvom vypĺňania dotazníkov. Navrhované opatrenia sú priamymi návrhmi 
riešenia daných problémov obce. 

V Sociálnej prioritnej oblasti bol vytýčený jeden cieľ, ktorý obec plánuje zrealizovať 
v nasledujúcom programovom období. V rámci tohto cieľa sa obec zameria na rozvoj 
občianskej vybavenosti, sociálnej infraštruktúry a rozšírenie možností pre voľno-časové 
aktivity. 

 Prvým a zásadným cieľom ktorý sa obec bude snažiť dosiahnuť v rámci 
Environmentálnej oblasti je zabezpečenie kvalitnej technickej infraštruktúry a ochrany 
životného prostredia. Tieto oblasti vníma obec ako problematické a v nasledujúcom 
období. 
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ČASŤ C – PROGRAMOVÁ ČASŤ 
 

Programová časť PHRSR obce Plavecký Mikuláš 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 (P 1 – P 3) sa nachádzajú zoznamy konkrétnych aktivít prislúchajúcich k 
jednotlivým opatreniam, pričom farebné odlíšenie predstavuje príslušnosť opatrení a 
aktivít k prioritným oblastiam a cieľom definovaným v strategickej časti. 

 

Formulár P 1: Tabuľka opatrení, projektov a aktivít podľa prioritných oblastí 

Opatrenie Projekt/aktivita Prioritná oblasť 

Opatrenie 1.1 

Rekonštrukcia a výstavba 
dopravnej infraštruktúry obce 

1.1.1 Rekonštrukcia 
komunikácií 

Hospodárska oblasť – 
dopravná infraštruktúra 

1.1.2 Budovanie a 
rekonštrukcia chodníkov 

1.1.3 Budovanie a 
rekonštrukcia náučných 
chodníkov a cyklotrás 

Opatrenie 1.2  

Rozvoj technickej 
infraštruktúry obce 

1.2.1 Informačný systém pre 
širokú verejnosť s informáciami 
o náučných chodníkoch, 
cyklotrasách a 
najatraktívnejších miestach v 
obci 

Hospodárska oblasť – 
technická infraštruktúra 

1.2.2 Budovanie inžinierskych 
sietí v nových lokalitách 

1.2.3 Rozšírenie verejného 
vodovodu    

1.2.4 Rozšírenie kamerového 
systému 
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Opatrenie 1.3 

Rekonštrukcia pamiatok v 
obci 

1.3.1 Rekonštrukcia a udržanie 
historických pamiatok obce 

Hospodárska oblasť – 
cestovný ruch 

1.3.2 Rekonštrukcia vodného 
mlyna 

Opatrenie Projekt/aktivita Prioritná oblasť 

Opatrenie 2.1 

Budovanie a modernizácia 
občianskej vybavenosti 

2.1.1 Rekonštrukcia a 
rozšírenie cintorína 

Sociálna oblasť – 
občianska vybavenosť 

2.1.2 Rekonštrukcia domu 
smútku 

2.1.3 Rekonštrukcia garáží- pri 
zdravotnom stredisku 

2.1.4 Modernizácia materiálno 
- technického vybavenia 
obecného úradu a 
zabezpečenie klimatizácie a 
kúrenia v svadobnej 
miestnosti 

2.1.5 Rekonštrukcia ZŠ s MŠ 

2.1.6 Zateplenie obecných 
budov    

Opatrenie 2.2 

Zabezpečenie starostlivosti o 
seniorov 

2.2.1 Vybudovanie denného 
stacionáru pre seniorov 

Sociálna oblasť – sociálna 
infraštruktúra 

Opatrenie 2.3 

2.3.1 Propagácia obce 
prostredníctvom 
informačných materiálov a 
marketingových nástrojov 

Sociálna oblasť – 
voľnočasové aktivity 
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Podpora voľnočasových 
aktivít a zvýšenie propagácie 
obce 

2.3.2 Vybudovanie letného 
pódia na kultúrne akcie 

Opatrenie Projekt/aktivita Prioritná oblasť 

Opatrenie 3.1 

Riešenie problematiky 
nakladania s odpadmi 

3.1.1 Vybudovanie zberného 
dvora na separovaný a 
veľkokapacitný odpad a 
vybudovanie kompostárne         

Environmentálna oblasť – 
odpadové hospodárstvo 

Opatrenie 3.2 

Obnova zelene v obci 

3.2.1 Parkové úpravy v obci 
na verejných priestranstvách 

Environmentálna oblasť – 
ochrana ŽP 

Opatrenie 3.3 

Ochrana a budovanie 
životného prostredia 

3.3.1 Revitalizácia koryta 
miestneho potoka a oprava 
priekop a mostíkov    

Environmentálna oblasť – 
ochrana ŽP 

Opatrenie 3.4 

Odpadové hospodárstvo 
a dobudovanie technickej 
infraštruktúry 

3.4.1 Vybudovanie 
kanalizácie a ČOV 

Environmentálna oblasť – 
technická infraštruktúra 

 
 
Formulár P 2: Zoznam ukazovateľov cieľov/prioritných oblastí 
 
 

Typ 
ukazovateľa Názov ukazovateľa 

Informačný 
zdroj 

Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota –  

rok 2021 

Cieľová hodnota  

2023 2027 

1. Prioritná oblasť – Hospodárska 

Aktivita 1.1.1 Rekonštrukcia komunikácií 

Výsledok 
Dĺžka zrekonštruovaných 
komunikácií 

PD m 0 0 382,5 

Dopad 
Počet obyvateľov 
využívajúcich predmetné 
komunikácie 

OÚ počet 0 BD BD 

Aktivita 1.1.2 Budovanie a rekonštrukcia chodníkov 
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Výsledok 
Dĺžka 
zrekonštruovaných/vybud
ovaných  chodníkov 

PD m 0 150 620 

Dopad 
Počet obyvateľov 
využívajúcich predmetné 
komunikácie 

OÚ počet 0 BD BD 

Aktivita 1.1.3 Budovanie a rekonštrukcia náučných chodníkov a cyklotrás 

Výsledok Dĺžka zrekonštruovaných 
chodníkov a cyklotrás 

PD m 0 BD BD 

Výsledok Dĺžka vybudovaných 
chodníkov a cyklotrás 

PD m 0 BD BD 

Dopad Nárast počtu ľudí 
využívajúcich 
vybudované a 
zrekonštruované chodníky  
cyklotrasy 

PD počet 0 10 15 

Aktivita 1.2.1 Informačný systém pre širokú verejnosť s informáciami o náučných chodníkoch, 
cyklotrasách a najatraktívnejších miestach v obci 

Výsledok Počet vybudovaných info 
tabúľ 

OÚ počet 0 BD BD 

Dopad Nárast počtu turistov OÚ počet 0 BD BD 

Aktivita 1.2.2 Budovanie inžinierskych sietí v nových lokalitách 

Výsledok Vybudovaná inžinierska sieť  PD m 0 100 

Dopad 
Počet napojených 

obyvateľov na nové siete 
OÚ počet 0 

BD 

Aktivita 1.2.3 Rozšírenie verejného vodovodu    

Výsledok 
Dĺžka vybudovaného 

vodovodu 
PD km 0 

BD 

Dopad Počet užívateľov OÚ počet 0 BD 

Aktivita 1.2.4 Rozšírenie kamerového systému 

Výsledok 
Počet jednotiek 

kamerového systému 
OÚ počet 0 

10 

Dopad 

Počet obyvateľov, ktorých 
bezpečnosť sa zvýši 

dobudovaním 
kamerového systému 

OŮ počet 0 

BD 

1.3.1 Rekonštrukcia a udržanie historických pamiatok obce 
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Výsledok 
Počet zrekonštruovaných 

pamiatok 
OÚ počet 0 BD 

1.3.2 Rekonštrukcia vodného mlyna 

Výsledok Zrekonštruovaná plocha PD m2 0 BD 

Typ 
ukazovateľa 

Názov ukazovateľa Informačný 
zdroj 

Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota rok 

2021 

Cieľová hodnota 

2023 2027 

2. Prioritná oblasť – Sociálna 

Aktivita 2.1.1 Rekonštrukcia a rozšírenie cintorína 

Výsledok 
Plocha rozšíreného 
cintorína 

PD m2 0 0 15 000 

Dopad Počet nových hrobových 
miest 

OÚ počet 0 BD BD 

Aktivita 2.1.2  Rekonštrukcia domu smútku 

Výsledok Zrekonštruovaná plocha PD m2 0 0 119 

Dopad 
Počet osôb využívajúcich  

 
OÚ počet 0 BD BD 

Aktivita 2.1.3 Rekonštrukcia garáží- pri zdravotnom stredisku 

Výsledok Počet zrekonštruovaných 
garáží 

PD počet 0 0 5 

Dopad Počet užívateľov OÚ počet 0 BD BD 

Aktivita 2.1.4 Modernizácia materiálno - technického vybavenia obecného úradu a 
zabezpečenie klimatizácie a kúrenia v svadobnej miestnosti 

Výsledok Počet nového vybavenia OÚ počet 0 0 4 

Dopad Počet užívateľov OÚ počet 0 BD BD 

2.1.5 Rekonštrukcia ZŠ s MŠ 

Výsledok Zrekonštruovaná plocha 
ZŠ 

PD m2 0 BD BD 

Výsledok Zrekonštruovaná plocha 
MŠ 

PD m2 0 BD BD 
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Dopad 
Počet detí navštevujúcich 
zrekonštruované priestory 
ZŠ s MŠ 

OÚ počet 0 BD BD 

2.1.6 Zateplenie obecných budov    

Výsledok Počet zateplených budov      

Dopad 
Počet osôb využívajúcich 
zateplené obecné 
budovy 

     

Aktivita 2.2.1 Vybudovanie denného stacionáru pre seniorov 

Výsledok Počet vybudovaných 
stacionárov 

PD počet 0 0 1 

Dopad 
Počet seniorov 
využívajúcich denný 
stacionár 

OÚ počet 0 BD BD 

Aktivita 2.3.1 Propagácia obce prostredníctvom informačných materiálov a marketingových 
nástrojov 

Výsledok 

 

Počet realizovaných 
aktivít za rok 

OÚ počet 0 BD BD 

Dopad 
 

Počet návštevníkov za rok 
OÚ počet 0 BD BD 

Aktivita 2.3.2 Vybudovanie letného pódia na kultúrne akcie 

 

Výsledok 

Plocha vybudovaného 
pódia 

OÚ m2 0 BD BD 

 

Dopad 

Počet podporených 
kultúrnych akcií 

OÚ počet 0 BD BD 

Dopad Počet návštevníkov 
kultúrnych akcií v obci 

OÚ počet 0 BD BD 

Typ 
ukazovateľa 

Názov ukazovateľa Informačný 
zdroj 

Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota rok 

2021 

Cieľová hodnota 

2023 2027 

3. Prioritná oblasť – Environmentálna 

Aktivita 3.1.1 Vybudovanie zberného dvora na separovaný a veľkokapacitný odpad a 
vybudovanie kompostárne         
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Výsledok 

Plocha vybudovaného 
zberného dvora 

PD m2 0 BD BD 

Počet zakúpených 
technológií 

OÚ, PD počet 0 BD BD 

Dopad 

Počet separovaných 
zložiek 

OÚ, PD počet 0 BD BD 

Objem vyseparovaného 
odpadu 

OÚ, PD t/rok 0 BD BD 

Výsledok Počet zakúpených 
kompostérov 

OÚ, PD počet 0 BD BD 

Aktivita 3.2.1 Parkové úpravy v obci na verejných priestranstvách 

Výsledok Veľkosť revitalizovanej 
plochy 

OÚ, PD m2 0 BD BD 

Dopad Počet ľudí užívajúcich 
verejné priestranstvá 

OÚ počet 0 BD BD 

Aktivita 3.3.1 Revitalizácia koryta miestneho potoka a oprava priekop a mostíkov    

Výsledok Veľkosť revitalizovanej 
plochy 

PD m2 0 BD BD 

Dopad Počet revitalizovaných 
mostíkov 

PD počet 0 BD BD 

Aktivita 3.4.1 Vybudovanie kanalizácie a ČOV 

Výsledok Dĺžka vybudovanej 
kanalizácie 

PD km 0 BD 6 

Dopad Počet ľudí napojených na 
kanalizáciu 

OÚ, PD počet 0 BD BD 

BD-bude doplnené 

 

Tab. č. P 3 – Formulár pre prípravu projektov 

Základné údaje o projektovom zámere č. 1 
Názov projektu Rekonštrukcia komunikácií 
Garant Obec  
Kontaktná osoba 
garanta 

starosta 

Partneri garanta Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 
obstarávateľ, projektant, dodávateľ 

Začatie a ukončenie 
projektu 

2024 

Stav projektu pred 
realizáciou 

Potreba rekonštrukcie v lokalitách – IBV 
Operatívna rekonštrukcia ciest počas rokov 2021 - 2027 
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Cieľ projektu Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov na cestách 
Výstupy Vybudované a rekonštruované cesty v lokalitách – mieste 

komunikácie v obci 
Užívatelia Obyvatelia obce, návštevníci obce 
Indikátory monitoringu Dĺžka rekonštruovaných ciest k 2023 v m........ 0 

Dĺžka rekonštruovaných ciest k 2027 v m........ 382,5 m2 
Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 
Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 
verejného obstarávania, neschválenie projektu 

Poznámky - 
Realizácia projektu 
Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 
Termín (mesiac/rok) 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

Stavebný inžinier 2023-2024 

Vydanie stavebného 
povolenia 

Stavebný úrad 2023-2024 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2023-2024 
Vypracovanie žiadosti 
o nenávratný finančný 
príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2023-2024 

Realizácia projektu Dodávateľ 2023-2024 
Kolaudácia Stavebný úrad - 
Financovanie projektu 
Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 
Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 
zdroje 

EU SR VÚC Obec 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

3000   0,00  0,00 

Verejné obstarávanie Prosím uviesť   0,00  0,00 
Vypracovanie ŽoNFP Prosím uviesť   0,00  0,00 
Realizácia projektu PD -40 000 

+10 000 
operatívne 

úpravy 

  0,00  0,00 

Spolu    0,00  0,00 
 

Základné údaje o projektovom zámere č. 2 
Názov projektu Budovanie a rekonštrukcia chodníkov 
Garant Obec  
Kontaktná osoba 
garanta 

starosta 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, 
verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ 

Začatie a ukončenie 
projektu 

2022 – 40 000 
2024 – 10 000 

Stav projektu pred 
realizáciou 

Absencia chodníkov  v lokalitách: 
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Tých 40 000 – mame PD, stavebne povolenie pre IBV Záhumnie III. 
A IV. etapa 
 

Cieľ projektu Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov na cestách 
Výstupy Vybudované a rekonštruované chodníky v lokalitách - IBV Záhumnie 

III. A IV. etapa 
Užívatelia Obyvatelia obce, návštevníci obce 
Indikátory monitoringu Dĺžka vybudovaných/rekonštruovaných chodníkov k 2021 v m2........ 

620 m2 
Dĺžka vybudovaných/rekonštruovaných chodníkov k 2023 v m2........ 
150 m2 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 
Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 
verejného obstarávania, neschválenie projektu, nedostatočný 
záujem o využívanie cyklotrasy, znečisťovanie cyklotrasy 

Poznámky - 
Realizácia projektu 
Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 
Termín (mesiac/rok) 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

Stavebný inžinier 2019 

Vydanie stavebného 
povolenia 

Stavebný úrad 2019 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ BD 
Vypracovanie žiadosti 
o nenávratný finančný 
príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt BD 

Realizácia projektu Dodávateľ 2022,2024  
Kolaudácia Stavebný úrad - 
Financovanie projektu 
Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 
Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 
zdroje 

EU SR VÚC Obec 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

1000   0,00  0,00 

Verejné obstarávanie BD   0,00  0,00 
Vypracovanie ŽoNFP BD   0,00  0,00 
Realizácia projektu 40 000+10 000   0,00  0,00 
Spolu 51 000   0,00  0,00 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 3 
Názov projektu Budovanie a rekonštrukcia náučných chodníkov a cyklotrás 
Garant Obec  
Kontaktná osoba 
garanta 

starosta 

Partneri garanta Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 
obstarávateľ, projektant, dodávateľ 
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Začatie a ukončenie 
projektu 

2021-2027 

Stav projektu pred 
realizáciou 

Potreba operatívnych opráv  áučných chodníkov a rozšírenie 
cyklotrás.  

Cieľ projektu Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obce, zvýšiť atraktivitu 
obce 

Výstupy Napojenie na existujúcu cyklotrasu v okolí obce 
Užívatelia Obyvatelia obce, návštevníci obce 
Indikátory monitoringu Vybudovaný náučný chodník a cyklotrasa k 2023...........................BD 

Vybudovaný náučný chodník a cyklotrasa k 2027........................... BD 
Nárast počtu účastníkov využívajúcich chodníky a cyklotrasy k 2023 v 
%....... 10 
Nárast počtu účastníkov využívajúcich chodníky a cyklotrasy k 2027 v 
%....... 15 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 
Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 
verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky - 
Realizácia projektu 
Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 
Termín (mesiac/rok) 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

Stavebný inžinier 2021-2027 

Vydanie stavebného 
povolenia 

Stavebný úrad 2021-2027 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2021-2027 
Vypracovanie žiadosti 
o nenávratný finančný 
príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2021-2027 

Realizácia projektu Dodávateľ 2021-2027 
Kolaudácia Stavebný úrad - 
Financovanie projektu 
Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 
Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 
zdroje 

EU SR VÚC Obec 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

BD   0,00  0,00 

Verejné obstarávanie BD   0,00  0,00 
Vypracovanie ŽoNFP BD   0,00  0,00 
Realizácia projektu BD   0,00  0,00 
Spolu    0,00  0,00 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 4 
Názov projektu Informačný systém pre širokú verejnosť s informáciami o náučných 

chodníkoch, cyklotrasách a najatraktívnejších miestach v obci 
Garant Obec  
Kontaktná osoba 
garanta 

starosta 
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Partneri garanta Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 
obstarávateľ, dodávateľ,  

Začatie a ukončenie 
projektu 

2021-2027 

Stav projektu pred 
realizáciou 

Momentálne všetky informácie dostupné na stránke obce 

Cieľ projektu Zvýšiť atraktivitu obce 
Výstupy Informačný systém ohľadom - Jaskyna, CHKO 
Užívatelia Obyvatelia obce, návštevníci obce 
Indikátory monitoringu Počet vybudovaných inf.tabúľ k 2023..................................... BD 

Počet vybudovaných inf.tabúľ k 2027..................................... Prosím 
uviesť 
Nárast počtu turistov v obci k 2023 v %.....................................Prosím 
uviesť 
Nárast počtu turistov v obci k 2027 v %.....................................Prosím 
uviesť 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 
Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 
verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky - 
Realizácia projektu 
Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 
Termín (mesiac/rok) 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

Stavebný inžinier 2021-2027 

Vydanie stavebného 
povolenia 

Stavebný úrad 2021-2027 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2021-2027 
Vypracovanie žiadosti 
o nenávratný finančný 
príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2021-2027 

Realizácia projektu Dodávateľ 2021-2027 
Kolaudácia Stavebný úrad - 
Financovanie projektu 
Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 
Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 
zdroje 

EU SR VÚC Obec 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

BD   0,00  0,00 

Verejné obstarávanie BD   0,00  0,00 
Vypracovanie ŽoNFP BD   0,00  0,00 
Realizácia projektu BD   0,00  0,00 
Spolu    0,00  0,00 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 5 
Názov projektu Budovanie inžinierskych sietí v nových lokalitách 
Garant Obec  
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Kontaktná osoba 
garanta 

starosta 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, 
verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ 

Začatie a ukončenie 
projektu 

2023 - 2024 

Stav projektu pred 
realizáciou 

Absencia v lokalitách – IBV, vodovod a dažďová kanalizácia 

Cieľ projektu Prístup k inžinierskym sieťam v nových lokalitách 
Výstupy inžinierske siete v nových lokalitách – IBV  
Užívatelia Obyvatelia obce 
Indikátory monitoringu Vybudovaná inžinierska sieť v m do 2023 .............. 100 m  

Vybudovaná inžinierska sieť v m do 2027 .............. Prosím uviesť 
Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 
Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 
verejného obstarávania, neschválenie projektu 

Poznámky - 
Realizácia projektu 
Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 
Termín (mesiac/rok) 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

Stavebný inžinier 2023-2024 

Vydanie stavebného 
povolenia 

Stavebný úrad 2023-2024 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2023-2024 
Vypracovanie žiadosti 
o nenávratný finančný 
príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2023-2024 

Realizácia projektu Dodávateľ 2023-2024 
Kolaudácia Stavebný úrad 2023-2024 
Financovanie projektu 
Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 
Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 
zdroje 

EU SR VÚC Obec 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2000   0,00  0,00 

Verejné obstarávanie Prosím uviesť   0,00  0,00 
Vypracovanie ŽoNFP Prosím uviesť   0,00  0,00 
Realizácia projektu 20 000 0 0 0,00 20 000 0,00 
Spolu    0,00  0,00 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 6 
Názov projektu Rozšírenie verejného vodovodu                                                                                            
Garant Obec  
Kontaktná osoba 
garanta 

starosta 
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Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, 
verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ 

Začatie a ukončenie 
projektu 

Mesiac/rok, od – do 

Stav projektu pred 
realizáciou 

Aký je stav zámeru? (Napr. stav PD, VO, spracovania ŽoNFP, 
projektu...?) 

Cieľ projektu Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci 
Výstupy Verejný vodovod 
Užívatelia Obyvatelia obce, návštevníci obce 
Indikátory monitoringu Dĺžka vybudovaného vodovodu ......................................... Prosím 

uviesť km 
Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 
Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 
verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky - 
Realizácia projektu 
Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 
Termín (mesiac/rok) 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

Stavebný inžinier Mesiac/rok 

Vydanie stavebného 
povolenia 

Stavebný úrad Mesiac/rok 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ Mesiac/rok 
Vypracovanie žiadosti 
o nenávratný finančný 
príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt Mesiac/rok 

Realizácia projektu Dodávateľ Mesiac/rok, od – do  
Kolaudácia Stavebný úrad - 
Financovanie projektu 
Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 
Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 
zdroje 

EU SR VÚC Obec 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

Prosím uviesť   0,00  0,00 

Verejné obstarávanie Prosím uviesť   0,00  0,00 
Vypracovanie ŽoNFP Prosím uviesť   0,00  0,00 
Realizácia projektu Prosím uviesť   0,00  0,00 
Spolu    0,00  0,00 
Základné údaje o projektovom zámere č. 7 
Názov projektu Rozšírenie kamerového systému 
Garant Obec  
Kontaktná osoba 
garanta 

starosta 

Partneri garanta Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 
obstarávateľ, dodávateľ 

Začatie a ukončenie 
projektu 

2022-2027 
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Stav projektu pred 
realizáciou 

Kamerový systém v obci je – nedostačujúci – málo monitorovaných 
lokalít 

Cieľ projektu Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a majetku obce 
Výstupy Kamerový systém v lokalitách – intravilán obce 
Užívatelia Obyvatelia obce, návštevníci obce 
Indikátory monitoringu Počet nových inštalovaných kamier ......................................... 10 
Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 
Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 
verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky - 
Realizácia projektu 
Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 
Termín (mesiac/rok) 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

Stavebný inžinier 2022-2027 

Vydanie stavebného 
povolenia 

Stavebný úrad Mesiac/rok 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ Mesiac/rok 
Vypracovanie žiadosti 
o nenávratný finančný 
príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt Mesiac/rok 

Realizácia projektu Dodávateľ Mesiac/rok, od – do  
Kolaudácia Stavebný úrad - 
Financovanie projektu 
Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 
Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 
zdroje 

EU SR VÚC Obec 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

-   0,00  0,00 

Verejné obstarávanie Prosím uviesť   0,00  0,00 
Vypracovanie ŽoNFP Prosím uviesť   0,00  0,00 
Realizácia projektu 10 000   0,00  0,00 
Spolu    0,00  0,00 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 8 
Názov projektu Rekonštrukcia a udržiavanie historických pamiatok obce 
Garant Obec  
Kontaktná osoba 
garanta 

starosta 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, 
verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ 

Začatie a ukončenie 
projektu 

2021-2027  

Stav projektu pred 
realizáciou 

Nevyhovujúci technický stav historických pamiatok 
 

Cieľ projektu Zvýšiť cestovný ruch a atraktivitu obce 
Výstupy Historické pamiatky obce v udržiavanom stave 
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Užívatelia Obyvatelia obce, návštevníci obce 
Indikátory monitoringu Počet zrekonštruovaných pamiatok 2023 ...........................................BD 

Počet zrekonštruovaných pamiatok 2027 ...........................................BD 
Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 
Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 
verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky - 
Realizácia projektu 
Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 
Termín (mesiac/rok) 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

Stavebný inžinier BD 

Vydanie stavebného 
povolenia 

Stavebný úrad BD 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ BD 
Vypracovanie žiadosti 
o nenávratný finančný 
príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt BD 

Realizácia projektu Dodávateľ BD 
Kolaudácia Stavebný úrad - 
Financovanie projektu 
Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 
Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 
zdroje 

EU SR VÚC Obec 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

BD   0,00  0,00 

Verejné obstarávanie BD   0,00  0,00 
Vypracovanie ŽoNFP BD   0,00  0,00 
Realizácia projektu BD   0,00  0,00 
Spolu    0,00  0,00 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 9 
Názov projektu Rekonštrukcia vodného mlyna 
Garant Obec  
Kontaktná osoba 
garanta 

starosta 

Partneri garanta Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 
obstarávateľ, projektant, dodávateľ 

Začatie a ukončenie 
projektu 

2021-2027 

Stav projektu pred 
realizáciou 

Zlý technický stav 

Cieľ projektu Rekonštrukcia vodného mlyna a zvýšenie atraktivity obce 
Výstupy Rekonštruované pamiatky obce 
Užívatelia Obyvatelia obce, návštevníci obce 
Indikátory monitoringu Počet zrekonštruovaných objektov 2023.............................. 0 

Počet zrekonštruovaných objektov 2027..............................1 
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Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 
Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 
verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky - 
Realizácia projektu 
Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 
Termín (mesiac/rok) 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

Stavebný inžinier 2021-2027 

Vydanie stavebného 
povolenia 

Stavebný úrad 2021-2027 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2021-2027 
Vypracovanie žiadosti 
o nenávratný finančný 
príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2021-2027 

Realizácia projektu Dodávateľ 2021-2027 
Kolaudácia Stavebný úrad - 
Financovanie projektu 
Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 
Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 
zdroje 

EU SR VÚC Obec 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

BD   0,00  0,00 

Verejné obstarávanie BD   0,00  0,00 
Vypracovanie ŽoNFP BD   0,00  0,00 
Realizácia projektu BD   0,00  0,00 
Spolu    0,00  0,00 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 10 
Názov projektu Rekonštrukcia a rozšírenie cintorína 

Garant Obec  
Kontaktná osoba 
garanta 

starosta 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, 
verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ 

Začatie a ukončenie 
projektu 

2023 - 2024 

Stav projektu pred 
realizáciou 

Vysporiadane pozemky, prebiehaju jednoduche pozemkove upravy 
14 300eur – geodet – pozemkove upravy 
20 000eur rozšírenie cintorína 

Cieľ projektu Rekonštrukcia a rozšírenie cintorína 
Výstupy Rekonštrukcia a rozšírenie cintorína 
Užívatelia Obyvatelia obce 
Indikátory monitoringu Plocha rozšírenia cintorína k 2023 ................................... 15 000m2 

Plocha rozšírenia cintorína k 2027 ................................... Prosím uviesť 
Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 
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Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 
vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 
verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky - 
Realizácia projektu 
Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 
Termín (mesiac/rok) 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

Stavebný inžinier 2023-2024 

Vydanie stavebného 
povolenia 

Stavebný úrad Mesiac/rok 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ Mesiac/rok 
Vypracovanie žiadosti 
o nenávratný finančný 
príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt Mesiac/rok 

Realizácia projektu Dodávateľ Mesiac/rok, od – do  
Kolaudácia Stavebný úrad - 
Financovanie projektu 
Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 
Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 
zdroje 

EU SR VÚC Obec 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

   0,00  0,00 

Verejné obstarávanie Prosím uviesť   0,00  0,00 
Vypracovanie ŽoNFP Prosím uviesť   0,00  0,00 
Realizácia projektu 14 300+20 000   0,00  0,00 
Spolu    0,00  0,00 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 11 
Názov projektu Rekonštrukcia domu smútku 
Garant Obec  
Kontaktná osoba 
garanta 

starosta 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, 
verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ 

Začatie a ukončenie 
projektu 

2021 - 2022 

Stav projektu pred 
realizáciou 

PD vypracovaná, bude aktualizovaná  

Cieľ projektu Rekonštrukcia domu smútku 
Výstupy Rekonštrukcia domu smútku 
Užívatelia Obyvatelia obce, návštevníci obce 
Indikátory monitoringu Plocha rekonštrukcie v m2  k 2023 ............................ 119 m2 

Plocha rekonštrukcie v m2  k 2027 ............................ 0 
Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 
Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 
verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 
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Poznámky - 
Realizácia projektu 
Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 
Termín (mesiac/rok) 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

Stavebný inžinier 9/2021 

Vydanie stavebného 
povolenia 

Stavebný úrad 10/2021 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 11-12/2021 
Vypracovanie žiadosti 
o nenávratný finančný 
príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt - 

Realizácia projektu Dodávateľ 2022 
Kolaudácia Stavebný úrad 2022 
Financovanie projektu 
Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 
Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 
zdroje 

EU SR VÚC Obec 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

3000   0,00  0,00 

Verejné obstarávanie Prosím uviesť   0,00  0,00 
Vypracovanie ŽoNFP Prosím uviesť   0,00  0,00 
Realizácia projektu 73 000   0,00  0,00 
Spolu    0,00  0,00 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 12 
Názov projektu Rekonštrukcia garáží - pri zdravotnom stredisku 
Garant Obec  
Kontaktná osoba 
garanta 

starosta 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, 
verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ 

Začatie a ukončenie 
projektu 

2022 

Stav projektu pred 
realizáciou 

Obec garáže prenajíma, zlý technický stav strechy – zateká, nutná 
rekonštrukcia strechy 

Cieľ projektu rekonštrukcia strechy 
Výstupy Rekonštruované garáže 
Užívatelia Zamestnanci zdravotného strediska 
Indikátory monitoringu Počet zrekonštruovaných garáží do 2023.................................. 5 

garáží(jedna budova) 
Počet zrekonštruovaných garáží do 2027.................................. 0 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 
Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 
verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky - 
Realizácia projektu 
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Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 
subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

Stavebný inžinier 2022 

Vydanie stavebného 
povolenia 

Stavebný úrad Mesiac/rok 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ Mesiac/rok 
Vypracovanie žiadosti 
o nenávratný finančný 
príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt Mesiac/rok 

Realizácia projektu Dodávateľ Mesiac/rok, od – do  
Kolaudácia Stavebný úrad - 
Financovanie projektu 
Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 
Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 
zdroje 

EU SR VÚC Obec 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

-   0,00  0,00 

Verejné obstarávanie -   0,00  0,00 
Vypracovanie ŽoNFP -   0,00  0,00 
Realizácia projektu 10000   0,00  0,00 
Spolu 10 000   0,00  0,00 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 13 
Názov projektu Modernizácia materiálno - technického vybavenia obecného úradu 

a zabezpečenie klimatizácie a kúrenia v svadobnej miestnosti 
Garant Obec  
Kontaktná osoba 
garanta 

starosta 

Partneri garanta Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 
obstarávateľ, dodávateľ 

Začatie a ukončenie 
projektu 

2022-2027 

Stav projektu pred 
realizáciou 

Potreba zvýšenia hospodárnosti - energetická efektívnosť 

Cieľ projektu Dostatočné materiálno - technické vybavenie obecného úradu 
Výstupy Materiálno - technické vybavenie obecného úradu 
Užívatelia Obyvatelia obce, zamestnanci úradu 
Indikátory monitoringu Počet nového materiálno - technologického vybavenia 

k 2023..........0 
Počet nového materiálno - technologického vybavenia k 2027......... 
4 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 
Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 
verejného obstarávania, neschválenie projektu 

Poznámky  
Realizácia projektu 
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Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 
subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2022 - 2027 
Vypracovanie žiadosti 
o nenávratný finančný 
príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt Mesiac/rok 

Realizácia projektu Dodávateľ Mesiac/rok, od – do  
Financovanie projektu 
Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 
Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 
zdroje 

EU SR VÚC Obec 

Verejné obstarávanie Prosím uviesť   0,00  0,00 
Vypracovanie ŽoNFP -   0,00  0,00 
Realizácia projektu 20 000   0,00  0,00 
Spolu    0,00  0,00 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 14 
Názov projektu Rekonštrukcia ZŠ s MŠ 
Garant Obec  
Kontaktná osoba 
garanta 

starosta 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, 
verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ, 
energetický audítor 

Začatie a ukončenie 
projektu 

2021 - 2023 

Stav projektu pred 
realizáciou 

Zš a mš je jedna budova, je potrebné zateplenie a strecha 

Cieľ projektu Zvýšiť energetickú efektívnosť verejných budov – Zateplenie budovy 
ZŠ                                                                                                                                                                                                                     
Oprava pieskoviska na školskom dvore 
 Vybudovanie športovísk pre potreby základnej a materskej školy    
Zriadenie centra pre mimoškolské aktivity (materiálno - technické 
vybavenie) 
Modernizácia učební, učebných pomôcok a didaktickej techniky v 
MŠ a ZŠ                
Oprava strechy ZŠ  
Materská škola-rozšírenie (prístavba k existujúcej škole)                                                                                                             

Výstupy Zvýšený štandard školských zariadení v obci a energeticky 
zoptimalizovaná budova ZŠ 

Užívatelia Zamestnanci ZŠ a MŠ, deti navštevujúce ZŠ a MŠ 
Indikátory monitoringu Počet dotknutých budov ...................................... 1 
Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 
Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 
verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus, 
nedosiahnutie požadovaných úspor energie 

Poznámky - 
Realizácia projektu 
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Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 
subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

Stavebný inžinier 9/2021 

Vydanie stavebného 
povolenia 

Stavebný úrad 10-11/2021 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 12/2021-02/2022 
Vypracovanie žiadosti 
o nenávratný finančný 
príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt - 

Realizácia projektu Dodávateľ 03/2022-2023  
Kolaudácia Stavebný úrad 2023 
Financovanie projektu 
Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 
Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 
zdroje 

EU SR VÚC Obec 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

6000   0,00  0,00 

Verejné obstarávanie Prosím uviesť   0,00  0,00 
Vypracovanie ŽoNFP Prosím uviesť   0,00  0,00 
Realizácia projektu 180 000   0,00  0,00 
Spolu    0,00  0,00 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 15 
Názov projektu Zateplenie obecných budov                                                                                                   
Garant Obec  
Kontaktná osoba 
garanta 

starosta 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, 
verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ, 
energetický audítor 

Začatie a ukončenie 
projektu 

Mesiac/rok, od – do 

Stav projektu pred 
realizáciou 

Aký je stav zámeru? (Napr. stav PD, VO, spracovania ŽoNFP, 
projektu...?) 

Cieľ projektu Zlepšenie energetickej efektívnosti verejných budov 
Výstupy Zateplené obecné budovy s nižšou energetickou náročnosťou 
Užívatelia Zamestnanci obce 
Indikátory monitoringu Počet zateplených obecných budov ......................................... Prosím 

uviesť 
Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 
Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 
verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky - 
Realizácia projektu 
Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 
Termín (mesiac/rok) 
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Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

Stavebný inžinier Mesiac/rok 

Vydanie stavebného 
povolenia 

Stavebný úrad Mesiac/rok 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ Mesiac/rok 
Vypracovanie žiadosti 
o nenávratný finančný 
príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt Mesiac/rok 

Realizácia projektu Dodávateľ Mesiac/rok, od – do  
Kolaudácia Stavebný úrad - 
Financovanie projektu 
Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 
Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 
zdroje 

EU SR VÚC Obec 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

Prosím uviesť   0,00  0,00 

Verejné obstarávanie Prosím uviesť   0,00  0,00 
Vypracovanie ŽoNFP Prosím uviesť   0,00  0,00 
Realizácia projektu Prosím uviesť   0,00  0,00 
Spolu    0,00  0,00 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 16 
Názov projektu Vybudovanie denného stacionáru pre seniorov                                                                
Garant Obec  
Kontaktná osoba 
garanta 

starosta 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, 
verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ, 
energetický audítor 

Začatie a ukončenie 
projektu 

2022-2027 

Stav projektu pred 
realizáciou 

Potreba, lebo v obci nie je 

Cieľ projektu Zlepšenie občianskej vybavenosti obce 
Výstupy Denný stacionár 
Užívatelia Seniori v obci  
Indikátory monitoringu Vybudovaný denný stacionár k 2023......................................... 0 

Vybudovaný denný stacionár k 2027......................................... 1 
Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 
Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 
verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky - 
Realizácia projektu 
Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 
Termín (mesiac/rok) 
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Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

Stavebný inžinier 2022-2027 

Vydanie stavebného 
povolenia 

Stavebný úrad Mesiac/rok 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ Mesiac/rok 
Vypracovanie žiadosti 
o nenávratný finančný 
príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt Mesiac/rok 

Realizácia projektu Dodávateľ Mesiac/rok, od – do  
Kolaudácia Stavebný úrad - 
Financovanie projektu 
Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 
Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 
zdroje 

EU SR VÚC Obec 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

BD   0,00  0,00 

Verejné obstarávanie BD   0,00  0,00 
Vypracovanie ŽoNFP BD   0,00  0,00 
Realizácia projektu BD   0,00  0,00 
Spolu    0,00  0,00 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 17 
Názov projektu Propagácia obce prostredníctvom informačných materiálov a 

marketingových nástrojov (brožúry, knihy, informačné tabule a pod.) 
Garant Obec  
Kontaktná osoba 
garanta 

starosta 

Partneri garanta Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 
obstarávateľ, dodávateľ 

Začatie a ukončenie 
projektu 

2021-2027 

Stav projektu pred 
realizáciou 

Potreba zvýšenia povedomia o obci, historickom a prírodnom 
dedičstve a tým propagovať obec navonok aj dovnútra. 

Cieľ projektu Zvýšiť návštevnosť obce, jej atraktivitu a zvýšenie povedomia o obci 
Výstupy Chránená krajinná oblasť 

Jaskyňa 
Historické pamiatky 

Užívatelia Obyvatelia obce, návštevníci obce 
Indikátory monitoringu Počet vytvorených materiálov k 2023.....................................BD 

Počet vytvorených materiálov k 2027..................................... BD 
Nárast počtu turistov v obci k 2023 v %..................................... BD 
Nárast počtu turistov v obci k 2027 v %..................................... BD 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 
Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 
verejného obstarávania,  neschválenie projektu, kvalita ciest a 
chodníkov 

Poznámky - 
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Realizácia projektu 
Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 
Termín (mesiac/rok) 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2021-2027 
Vypracovanie žiadosti 
o nenávratný finančný 
príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2021-2027 

Realizácia projektu Dodávateľ 2021-2027 
Financovanie projektu 
Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 
Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 
zdroje 

EU SR VÚC Obec 

Verejné obstarávanie BD   0,00  0,00 
Vypracovanie ŽoNFP BD   0,00  0,00 
Realizácia projektu BD   0,00  0,00 
Spolu    0,00  0,00 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 18 
Názov projektu Vybudovanie letného pódia na kultúrne akcie                                                                   
Garant Obec  
Kontaktná osoba 
garanta 

starosta 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, 
verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ, 
energetický audítor 

Začatie a ukončenie 
projektu 

2022 - 2027 

Stav projektu pred 
realizáciou 

Momentálne nič takéto v obci neexistuje 

Cieľ projektu Propagácia obce, zvýšenia atraktivity obce 
Výstupy Letné pódium na kultúrne akcie                                                                   
Užívatelia Obyvatelia obce, návštevníci obce 
Indikátory monitoringu Vybudované pódium (ks) ......................................... 1 
Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 
Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 
verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky - 
Realizácia projektu 
Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 
Termín (mesiac/rok) 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

Stavebný inžinier 2022-2027 

Vydanie stavebného 
povolenia 

Stavebný úrad Mesiac/rok 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ Mesiac/rok 
Vypracovanie žiadosti 
o nenávratný finančný 
príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt Mesiac/rok 
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Realizácia projektu Dodávateľ Mesiac/rok, od – do  
Kolaudácia Stavebný úrad - 
Financovanie projektu 
Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 
Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 
zdroje 

EU SR VÚC Obec 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

BD   0,00  0,00 

Verejné obstarávanie BD   0,00  0,00 
Vypracovanie ŽoNFP BD   0,00  0,00 
Realizácia projektu BD   0,00  0,00 
Spolu    0,00  0,00 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 19 
Názov projektu Vybudovanie zberného dvora na separovaný a veľkokapacitný 

odpad a vybudovanie kompostárne                     
Garant Obec  
Kontaktná osoba 
garanta 

starosta 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, 
verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ 

Začatie a ukončenie 
projektu 

2026-2027 

Stav projektu pred 
realizáciou 

Potreba riešiť bude až pri zmene legislatívy 

Cieľ projektu Zlepšenie odpadového hospodárstva v obci  
Výstupy Zberný dvor a kompostáreň 
Užívatelia Obyvatelia obce 
Indikátory monitoringu Počet  zberného dvora ......................................... 1 

Počet vybudovanej kompostárne......................................... 1 
Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 
Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 
verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky - 
Realizácia projektu 
Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 
Termín (mesiac/rok) 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

Stavebný inžinier 2026-2027 

Vydanie stavebného 
povolenia 

Stavebný úrad Mesiac/rok 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ Mesiac/rok 
Vypracovanie žiadosti 
o nenávratný finančný 
príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt Mesiac/rok 

Realizácia projektu Dodávateľ Mesiac/rok, od – do  
Kolaudácia Stavebný úrad - 
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Financovanie projektu 
Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 
Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 
zdroje 

EU SR VÚC Obec 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

BD   0,00  0,00 

Verejné obstarávanie BD   0,00  0,00 
Vypracovanie ŽoNFP BD   0,00  0,00 
Realizácia projektu BD   0,00  0,00 
Spolu    0,00  0,00 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 20 
Názov projektu Parkové úpravy v obci na verejných priestranstvách                                                         
Garant Obec  
Kontaktná osoba 
garanta 

starosta 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, 
verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ 

Začatie a ukončenie 
projektu 

2022-2027 

Stav projektu pred 
realizáciou 

Nutné operatívne riešenia úprav verejných priestanstiev 

Cieľ projektu Propagácia obce, zvýšenia atraktivity obce 
Výstupy Udržiavané verejné priestranstvá 
Užívatelia Obyvatelia obce, návštevníci obce 
Indikátory monitoringu Celková rozloha revitalizovaného územia k 2023 v m2 ................ 

intravilán obce 
Celková rozloha revitalizovaného územia k 2027 v m2 ................ 
Prosím uviesť 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 
Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 
verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky - 
Realizácia projektu 
Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 
Termín (mesiac/rok) 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

Stavebný inžinier 2022-2027 

Vydanie stavebného 
povolenia 

Stavebný úrad Mesiac/rok 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ Mesiac/rok 
Vypracovanie žiadosti 
o nenávratný finančný 
príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt Mesiac/rok 

Realizácia projektu Dodávateľ Mesiac/rok, od – do  
Kolaudácia Stavebný úrad - 
Financovanie projektu 
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Druh výdavku Náklady spolu 
(eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 
súkromné 

zdroje 
EU SR VÚC Obec 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

BD   0,00  0,00 

Verejné obstarávanie BD   0,00  0,00 
Vypracovanie ŽoNFP BD   0,00  0,00 
Realizácia projektu BD   0,00  0,00 
Spolu    0,00  0,00 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 21 
Názov projektu Revitalizácia koryta miestneho potoka a oprava priekop a mostíkov                                                                                                                                                                        
Garant Obec  
Kontaktná osoba 
garanta 

starosta 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, 
verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ 

Začatie a ukončenie 
projektu 

2022-2027 

Stav projektu pred 
realizáciou 

Nutné operatívne riešenia 

Cieľ projektu Propagácia obce, zvýšenia atraktivity obce 
Výstupy Revitalizované územie obce 
Užívatelia Obyvatelia obce, návštevníci obce 
Indikátory monitoringu Celková rozloha revitalizovaného územia k 2023 v m2 ................ 

intravilán obce 
Celková rozloha revitalizovaného územia k 2027 v m2 ................ 
Prosím uviesť 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 
Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 
verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky - 
Realizácia projektu 
Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 
Termín (mesiac/rok) 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

Stavebný inžinier 2022-2027 

Vydanie stavebného 
povolenia 

Stavebný úrad Mesiac/rok 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ Mesiac/rok 
Vypracovanie žiadosti 
o nenávratný finančný 
príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt Mesiac/rok 

Realizácia projektu Dodávateľ Mesiac/rok, od – do  
Kolaudácia Stavebný úrad - 
Financovanie projektu 
Druh výdavku Z toho verejné zdroje 
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Náklady spolu 
(eur) 

EU SR VÚC Obec Z toho 
súkromné 

zdroje 
Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

BD   0,00  0,00 

Verejné obstarávanie BD   0,00  0,00 
Vypracovanie ŽoNFP BD   0,00  0,00 
Realizácia projektu BD   0,00  0,00 
Spolu    0,00  0,00 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 22 
Názov projektu Vybudovanie kanalizácie a ČOV                                                                                             
Garant Obec  
Kontaktná osoba 
garanta 

starosta 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, 
verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ 

Začatie a ukončenie 
projektu 

2021 - 2027 

Stav projektu pred 
realizáciou 

Spracovaná PD, vydané stavebného povolenia, začiatok realizácie 
Vybudovaných 1119 m kanalizácie  – ale nie je napojená 

Cieľ projektu Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci 
Výstupy Kanalizácia a ČOV v lokalitách – intravilán  
Užívatelia Obyvatelia obce, návštevníci obce 
Indikátory monitoringu Dĺžka vybudovanej kanalizácie k 2027 ........................... 6 km 
Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 
Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 
verejného obstarávania, neschválenie projektu 

Poznámky - 
Realizácia projektu 
Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 
Termín (mesiac/rok) 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

Stavebný inžinier 2012 
Aktualizovaná 2019 

Vydanie stavebného 
povolenia 

Stavebný úrad 2015 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2019/2020 
Vypracovanie žiadosti 
o nenávratný finančný 
príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt Mesiac/rok 

Realizácia projektu Dodávateľ 2019  
Kolaudácia Stavebný úrad 2027 
Financovanie projektu 
Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 
Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 
zdroje 

EU SR VÚC Obec 
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Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

10 000   0,00  0,00 

Verejné obstarávanie    0,00  0,00 
Vypracovanie ŽoNFP    0,00  0,00 
Realizácia projektu 2 227 400   0,00  0,00 
Spolu    0,00  0,00 
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ČASŤ D – REALIZAČNÁ ČASŤ 

Realizačná časť bližšie vysvetľuje na jednej strane realizáciu aktivít – popis postupov 
ich inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia, tak aj hodnotenie a monitorovanie 
činností počas ich priebehu, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja 
obce formou akčných plánov. Záznamy z monitorovania budú priebežne dopĺňané 
počas obdobia realizácie aktivít. 

 

Tab. č. R1 Komunikačný plán pre fázu realizácie PHRSR 

 

P. č. Časový 
rámec 

Miesto 
konania 

Cieľová 
skupina Forma Téma, ciele Vstupné údaje Výstupy 

1. 03/2021 OÚ Poslanci Seminár Projektové 
zámery na 
rok 2021 

Základné 
údaje 
o projektových 
zámeroch 

Návrh časového, 
inštitucionálneho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na rok 
2021 

2. 05/2021 www. 
plavecky
mikulas.sk 

Občani
a 

Verejné 
preroko-
vanie 

Projektové 
zámery na 
rok 2021 

Návrh 
časového, 
inštitucionál-
neho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na 
rok 2021 

Pripomienky 
a návrhy občanov 

3. 09/2021 OÚ Poslanci Seminár Projektové 
zámery na 
rok 2022 

Základné 
údaje 
o projektových 
zámeroch 

Návrh časového, 
inštitucionálneho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na rok 
2022 

4. 10/2021 www. 
plavecky
mikulas.sk 

Občani
a 

Verejné 
prerokov
anie 

Projektové 
zámery na 
rok 2022 

Návrh 
časového, 
inštitucionálne
ho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na 
rok 2022 

Pripomienky 
a návrhy občanov 

5. 11/2021 OÚ Poslanci Seminár Prepojenie 
PHRSR 
a programo
vého 
rozpočtova
nia 

Metodika 
programového 
rozpočtovania, 
výsledky 
hospodárenia 
obce za rok 
2021 

Návrh štruktúry 
programového 
rozpočtu na rok 
2022 
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6. 12/2021 www. 
plavecky
mikulas.sk 

Občani
a 

Verejné 
prerokov
anie  

Rozpočet 
obce na 
rok 2022 

Návrh 
rozpočtu obce 
na rok 2022 

Pripomienky 
a návrhy 
občanov, ponuka 
pre súkromných 
investorov  

7. 09/2022 OÚ Poslanci Seminár Projektové 
zámery na 
rok 2023 

Základné 
údaje 
o projektových 
zámeroch 

Návrh časového, 
inštitucionálneho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na rok 
2023 

8. 10/2022 www. 
plavecky
mikulas.sk 

Občani
a 

Verejné 
prerokov
anie 

Projektové 
zámery na 
rok 2023 

Návrh 
časového, 
inštitucionálne
ho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na 
rok 2023 

Pripomienky 
a návrhy občanov 

9. 11/2022 OÚ Poslanci Seminár Prepojenie 
PHRSR 
a programo
vého 
rozpočtova
nia 

Metodika 
programového 
rozpočtovania, 
výsledky 
hospodárenia 
obce za rok 
2022 

Návrh štruktúry 
programového 
rozpočtu na rok 
2023 

10. 12/2022 www. 
plavecky
mikulas.sk 

Občani
a 

Verejné 
prerokov
anie  

Rozpočet 
obce na 
rok 2023 

Návrh 
rozpočtu obce 
na rok 2023 

Pripomienky 
a návrhy 
občanov, ponuka 
pre súkromných 
investorov  

11. 09/2023 OÚ Poslanci Seminár Projektové 
zámery na 
rok 2024 

Základné 
údaje 
o projektových 
zámeroch 

Návrh časového, 
inštitucionálneho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na rok 
2024 

12. 10/2023 www. 
plavecky
mikulas.sk 

Občani
a 

Verejné 
preroko-
vanie 

Projektové 
zámery na 
rok 2024 

Návrh 
časového, 
inštitucionálne
ho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na 
rok 2024 

Pripomienky 
a návrhy občanov 

13. 11/2023 OÚ Poslanci Seminár Prepojenie 
PHRSR 
a programo
vého 
rozpočtova
nia 

Metodika 
programového 
rozpočtovania, 
výsledky 
hospodárenia 
obce za rok 
2023 

Návrh štruktúry 
programového 
rozpočtu na rok 
2024 

14. 12/2023 www. 
plavecky
mikulas.sk 

Občani
a 

Verejné 
prerokov
anie  

Rozpočet 
obce na 
rok 2024 

Návrh 
rozpočtu obce 
na rok 2024 

Pripomienky 
a návrhy 
občanov, ponuka 
pre súkromných 
investorov  
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15. 09/2024 OÚ Poslanci Seminár Projektové 
zámery na 
rok 2025 

Základné 
údaje 
o projektových 
zámeroch 

Návrh časového, 
inštitucionálneho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na rok 
2025 

16. 10/2024 www. 
plavecky
mikulas.sk 

Občani
a 

Verejné 
prerokov
anie 

Projektové 
zámery na 
rok 2024 

Návrh 
časového, 
inštitucionálne
ho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na 
rok 2025 

Pripomienky 
a návrhy občanov 

17. 11/2024 OÚ Poslanci Seminár Prepojenie 
PHRSR 
a programo
vého 
rozpočtova
nia 

Metodika 
programového 
rozpočtovania, 
výsledky 
hospodárenia 
obce za rok 
2024 

Návrh štruktúry 
programového 
rozpočtu na rok 
2025 

18. 12/2024 www. 
plavecky
mikulas.sk 

Občani
a 

Verejné 
prerokov
anie  

Rozpočet 
obce na 
rok 2025 

Návrh 
rozpočtu obce 
na rok 2025 

Pripomienky 
a návrhy 
občanov, ponuka 
pre súkromných 
investorov  

19. 09/2025 OÚ Poslanci Seminár Projektové 
zámery na 
rok 2026 

Základné 
údaje 
o projektových 
zámeroch 

Návrh časového, 
inštitucionálneho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na rok 
2026 

20. 10/2025 www. 
plavecky
mikulas.sk 

Občani
a 

Verejné 
prerokov
anie 

Projektové 
zámery na 
rok 2026 

Návrh 
časového, 
inštitucionálne
ho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na 
rok 2026 

Pripomienky 
a návrhy občanov 

21. 11/2025 OÚ Poslanci Seminár Prepojenie 
PHRSR 
a programo
vého 
rozpočtova
nia 

Metodika 
programového 
rozpočtovania, 
výsledky 
hospodárenia 
obce za rok 
2025 

Návrh štruktúry 
programového 
rozpočtu na rok 
2026 

22. 12/2025 www. 
plavecky
mikulas.sk 

Občani
a 

verejné 
prerokov
anie  

Rozpočet 
obce na 
rok 2026 

Návrh 
rozpočtu obce 
na rok 2026 

Pripomienky 
a návrhy 
občanov, ponuka 
pre súkromných 
investorov  

23. 09/2026 OÚ Poslanci Seminár Projektové 
zámery na 
rok 2027 

Základné 
údaje 
o projektových 
zámeroch 

Návrh časového, 
inštitucionálneho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
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zámerov na rok 
2026 

24. 10/2026 www. 
plavecky
mikulas.sk 

Občani
a 

Verejné 
prerokov
anie 

Projektové 
zámery na 
rok 2027 

Návrh 
časového, 
inštitucionálne
ho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na 
rok 2027 

Pripomienky 
a návrhy občanov 

25. 11/2026 OÚ Poslanci Seminár Prepojenie 
PHRSR 
a programo
vého 
rozpočtova
nia 

Metodika 
programového 
rozpočtovania, 
výsledky 
hospodárenia 
obce za rok 
2026 

Návrh štruktúry 
programového 
rozpočtu na rok 
2027 

26. 12/2026 www. 
plavecky
mikulas.sk 

Občani
a 

verejné 
prerokov
anie  

Rozpočet 
obce na 
rok 2027 

Návrh 
rozpočtu obce 
na rok 2027 

Pripomienky 
a návrhy 
občanov, ponuka 
pre súkromných 
investorov  

27. 09/2027 OÚ Poslanci Seminár Projektové 
zámery na 
rok 2028 

Základné 
údaje 
o projektových 
zámeroch 

Návrh časového, 
inštitucionálneho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na rok 
2028 

28. 10/2027 www. 
plavecky
mikulas.sk 

Občani
a 

Verejné 
prerokov
anie 

Projektové 
zámery na 
rok 2028 

Návrh 
časového, 
inštitucionálne
ho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na 
rok 2028 

Pripomienky 
a návrhy občanov 

29. 11/2027 OÚ Poslanci Seminár Prepojenie 
PHRSR 
a programo
vého 
rozpočtova
nia 

Metodika 
programového 
rozpočtovania, 
výsledky 
hospodárenia 
obce za rok 
2027 

Návrh štruktúry 
programového 
rozpočtu na rok 
2028 

30. 12/2027 www. 
plavecky
mikulas.sk 

Občani
a 

verejné 
prerokov
anie  

Rozpočet 
obce na 
rok 2028 

Návrh 
rozpočtu obce 
na rok 2028 

Pripomienky 
a návrhy 
občanov, ponuka 
pre súkromných 
investorov  
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Monitorovanie a hodnotenie 

Správa o plnení akčného plánu obce Plavecký Mikuláš k ........... bola spracovaná 
v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Plavecký Mikuláš na 
obdobie rokov 2021-2027, časť C – Programová časť. Cieľom monitoringu Akčného plánu 
obce je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHRSR 
obce počas celého obdobia platnosti dokumentu v rokoch 2021-2027. Tieto údaje sú 
k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť. 

Akčný plán obce Plavecký Mikuláš  je zoradený podľa priorít, oblastí a opatrení. Ku 
každému opatreniu je priradený garant – odborný útvar obecného úradu, resp. externý 
odborník, ktoré úlohou je zabezpečiť realizáciu navrhnutých aktivít a monitorovať ich 
plnenie. Odpočet aktivít v akčnom pláne je spracovaný z pohľadu obce Plavecký Mikuláš, 
v niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (investor, 
prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.) V akčnom pláne sú vymenované aktivity 
bežného, kapitálového a podporného charakteru v časovom slede. Ide o aktivity, ktoré je 
potrebné realizovať v ďalšom období. Akčný plán je spracovaný na základe údajov 
v schválenom rozpočte obce, schválených strategických dokumentoch obce a údajov 
odborných útvarov miestneho úradu obce. 

Aktuálna verzia akčného plánu sa nachádza na webovej stránke obce Plavecký 
Mikuláš - https://www.plaveckymikulas.sk 

Pripomienky k akčnému plánu obce je možné zaslať e-mailom na 
adresu.............................. 

Ďalší monitoring akčného plánu sa uskutoční v priebehu ďalších mesiacov. 
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Tab. č. R2 Kritéria hodnotenia PHSR (bude doplnené) 

P. č. Skupina kritérií 
Kritérium 

Váha kritéria/ 
Body 

Rozsah bodového 
hodnotenia 

Poznámka 

1. Obsah dokumentu   0-4  

2. Väzby dokumentu na iné 
strategické dokumenty na 
miestnej, regionálnej 
a národnej úrovni  

 0-4  

3. Súlad navrhovanej stratégie 
s potenciálom územia/zdrojmi 

 0-4  

4. Postupy hodnotenia 
a monitorovania 

 0-4  

5. Zrozumiteľnosť dokumentu   0-4  

 Spolu    
 
 
Tab. č. R 5 - Plán hodnotenia a monitorovania 

 
Plán priebežných hodnotení PHRSR na programové obdobie 2021 – 2027 

Typ hodnotenia Vykonať Dôvod vykonania/periodicita 

Strategické hodnotenie 2021  
Podľa rozhodnutia obce/koordinátora PHRSR 
a vzniknutej spoločenskej potreby. 

Operatívne hodnotenie 

Ad hoc hodnotenie celého 
PHRSR 2021 – 2027 

Každoročne v zmysle príslušných ustanovení Zákona 
NRSR 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja 
v termíne do 3. mesiaca príslušného roku. 

Tematické hodnotenie časti 
PHRSR 2021 – 2027 

Téma hodnotenia: Ak bola téma identifikovaná ako 
riziková časť vo výročnej monitorovacej správe za 
predchádzajúci kalendárny rok 

Ad hoc mimoriadne 
hodnotenie PHRSR 2021 – 2027 

Pri značnom odklone od stanovených cieľov alebo 
zmene stanovených cieľov jednotlivých prioritných 
oblastí alebo zmene hodnôt ukazovateľov. Pri 
návrhu na revíziu PHRSR. 

Ad hoc hodnotenie celého 
PHRSR 2021 – 2027 

Na základe rozhodnutia starostu v zmysle príslušných 
predpisov, na základe rozhodnutia kontrolného 
orgánu obce, na základe podnetu poslancov, na 
základe protokolu Národného kontrolného úradu 
SR, na základe správy auditu. 

Ad hoc hodnotenie celého 
PHRSR 2027 

Na základe rozhodnutia starostu o príprave PHRSR 
na nasledovné programové obdobie po roku 2027. 
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Akčný plán na obdobie trvania PHRSR 

 Významnou súčasťou realizačnej časti PHRSR je akčný plán spracovaný na 
obdobie rokov 2021 – 2027. Ide o formulár slúžiaci ako monitorovací nástroj obsahujúci 
zoznam zámerov roztriedených podľa jednotlivých oblastí – hospodárskej, sociálnej 
a environmentálnej. Ku každému zámeru je v rámci akčného plánu pridelený termín 
realizácie, výška potrebných zdrojov a garant, ktorého úlohou je zabezpečiť realizáciu 
daného zámeru. O napĺňaní jednotlivých zámerov obec vypracováva Správu o plnení 
akčného plánu, ktorej cieľom je poskytnúť komplexnú informáciu o úspešnosti obce 
v snahe dosiahnuť stanovenú víziu. Správa o plnení akčného plánu je k dispozícii 
samospráve i širokej verejnosti.  

Tab. č. R 1 – Akčný plán 
 

Akčný plán pre Hospodársku oblasť 

Aktivita Termín (rok) Zodpovedný Financovanie 

1.1.1 Rekonštrukcia komunikácií 2024 Obec Plavecký 
Mikuláš BD 

1.1.2 Budovanie a rekonštrukcia chodníkov 
2022-2024 Obec Plavecký 

Mikuláš BD 

1.1.3 Budovanie a rekonštrukcia náučných 
chodníkov a cyklotrás 

2021-2027 Obec Plavecký 
Mikuláš BD 

1.2.1 Informačný systém pre širokú verejnosť 
s informáciami o náučných chodníkoch, 
cyklotrasách a najatraktívnejších miestach v 
obci 

2021-2027 
Obec Plavecký 

Mikuláš BD 

1.2.2 Budovanie inžinierskych sietí v nových 
lokalitách 

2023-2024 Obec Plavecký 
Mikuláš BD 

1.2.3 Rozšírenie verejného vodovodu    BD Obec Plavecký 
Mikuláš BD 

1.2.4 Rozšírenie kamerového systému 2022-2027 Obec Plavecký 
Mikuláš BD 

1.3.1 Rekonštrukcia a udržanie historických 
pamiatok obce 

2021-2027 Obec Plavecký 
Mikuláš BD 

1.3.2 Rekonštrukcia vodného mlyna 2021-2027 Obec Plavecký 
Mikuláš BD 

Akčný plán pre Sociálnu oblasť 

Aktivita Termín (rok) Zodpovedný Financovanie 

2.1.1 Rekonštrukcia a rozšírenie cintorína 2023-2024 Obec Plavecký 
Mikuláš BD 

2.1.2 Rekonštrukcia domu smútku 2021-2022 Obec Plavecký 
Mikuláš BD 

2.1.3 Rekonštrukcia garáží- pri zdravotnom 
stredisku 

2022 Obec Plavecký 
Mikuláš BD 

2.1.4 Modernizácia materiálno - 
technického vybavenia obecného úradu a 
zabezpečenie klimatizácie a kúrenia v 
svadobnej miestnosti 

2022-2027 
Obec Plavecký 

Mikuláš BD 

2.1.5 Rekonštrukcia ZŠ s MŠ 2021-2023 Obec Plavecký 
Mikuláš BD 
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2.1.6 Zateplenie obecných budov    BD Obec Plavecký 
Mikuláš BD 

2.2.1 Vybudovanie denného stacionáru pre 
seniorov 

2022-2027 Obec Plavecký 
Mikuláš BD 

2.3.1 Propagácia obce prostredníctvom 
informačných materiálov a marketingových 
nástrojov 

2021-2027 Obec Plavecký 
Mikuláš BD 

2.3.2 Vybudovanie letného pódia na 
kultúrne akcie 

2022-2027 Obec Plavecký 
Mikuláš BD 

Akčný plán pre Environmentálnu oblasť 

Aktivita Termín (rok) Zodpovedný Financovanie 

3.1.1 Vybudovanie zberného dvora na 
separovaný a veľkokapacitný odpad a 
vybudovanie kompostárne         

2026-2027 
Obec Plavecký 

Mikuláš BD 

3.2.1 Parkové úpravy v obci na verejných 
priestranstvách 

2022-2027 Obec Plavecký 
Mikuláš BD 

3.3.1 Revitalizácia koryta miestneho potoka 
a oprava priekop a mostíkov    

2022-2027 Obec Plavecký 
Mikuláš BD 

3.4.1 Vybudovanie kanalizácie a ČOV 2021-2027 Obec Plavecký 
Mikuláš BD 
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Formulár č. R 7 - Záznam z verejného prerokovania – bude doplnené 

 

Zápis o prerokovaní strategického dokumentu v komisiách samosprávy 

Názov dokumentu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Plavecký Mikuláš 
na roky 2021 – 2027 

Pripomienkovanie realizoval: odborný útvar samosprávy (napr. kancelária starostu) 

Termín pripomienkovania: kedy 

Oznam uverejnený: kde 

Text dokumentu k dispozícii: kde 

Spôsob doručenia pripomienok: poštou, do schránky, e-mailom a pod. 

Priamo oslovené subjekty: obecné výbory, mimovládne organizácie a pod. 

 

Pripomienka č. 1  

Text pripomienky: 

Pripomienka sa týka časti dokumentu: 

Zaslal: názov komisie a dátum zasadania 

Zdôvodnenie komisie: 

Vyjadrenie odborného útvaru: pripomienku akceptujeme/neakceptujeme 

Zdôvodnenie odborného útvaru: 

... 

Počet pripomienok: celkový počet .... akceptované ... 

Zápis spracoval: meno, funkcia, dňa, podpis 

 

  



   
 

 

95 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE PLAVECKÝ MIKULÁŠ  2021-2027 

ČASŤ E – FINANČNÁ ČASŤ 

E. I – INDIKATÍVNY FINANČNÝ PLÁN PHRSR 
 

Formulár č. F 3 - Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica  

Viaczdrojové financovanie 

Prioritná oblasť Celkové 
náklady 

Verejné zdroje Súkromné 
zdroje EÚ Štát VÚC Obec Spolu 

Hospodárska oblasť BD   0  BD 0 

1.1.1 Rekonštrukcia 
komunikácií 

BD BD BD BD BD BD 0 

1.1.2 Budovanie a 
rekonštrukcia 
chodníkov 

BD BD BD BD BD BD 0 

1.1.3 Budovanie a 
rekonštrukcia náučných 
chodníkov a cyklotrás 

BD BD BD BD BD BD 0 

1.2.1 Informačný systém 
pre širokú verejnosť s 
informáciami o 
náučných chodníkoch, 
cyklotrasách a 
najatraktívnejších 
miestach v obci 

BD BD BD BD BD BD 0 

1.2.2 Budovanie 
inžinierskych sietí v 
nových lokalitách 

BD BD BD BD BD BD 0 

1.2.3 Rozšírenie 
verejného vodovodu    

BD BD BD BD BD BD 0 

1.2.4 Rozšírenie 
kamerového systému 

BD BD BD BD BD BD 0 

1.3.1 Rekonštrukcia 
a udržanie historických 
pamiatok obce 

BD BD BD BD BD BD 0 

1.3.2 Rekonštrukcia 
vodného mlyna 

BD BD BD BD BD BD 0 

Sociálna oblasť BD BD BD BD BD BD 0 
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2.1.1 Rekonštrukcia a 
rozšírenie cintorína 

BD BD BD BD BD BD 0 

2.1.2 Rekonštrukcia 
domu smútku 

BD BD BD BD BD BD 0 

2.1.3 Rekonštrukcia 
garáží- pri zdravotnom 
stredisku 

BD BD BD BD BD BD 0 

2.1.4 Modernizácia 
materiálno - 
technického vybavenia 
obecného úradu a 
zabezpečenie 
klimatizácie a kúrenia v 
svadobnej miestnosti 

BD BD BD BD BD BD 0 

2.1.5 Rekonštrukcia ZŠ s 
MŠ 

BD BD BD BD BD BD 0 

2.1.6 Zateplenie 
obecných budov    

BD BD BD BD BD BD 0 

.2.1 Vybudovanie 
denného stacionáru 
pre seniorov 

BD BD BD BD BD BD 0 

2.3.1 Propagácia obce 
prostredníctvom 
informačných 
materiálov a 
marketingových 
nástrojov 

BD BD BD BD BD BD 0 

2.3.2 Vybudovanie 
letného pódia na 
kultúrne akcie 

BD BD BD BD BD BD 0 

Environmentálna 
oblasť 

BD   0  BD 0 

3.1.1 Vybudovanie 
zberného dvora na 
separovaný a 
veľkokapacitný odpad 
a vybudovanie 
kompostárne         

BD BD BD BD BD BD 0 

3.2.1 Parkové úpravy v 
obci na verejných 
priestranstvách 

BD BD BD BD BD BD 0 

3.3.1 Revitalizácia 
koryta miestneho 
potoka a oprava 
priekop a mostíkov    

BD BD BD BD BD BD 0 

3.4.1 Vybudovanie 
kanalizácie a ČOV 

BD BD BD BD BD BD 0 

Spolu BD BD BD 0 BD BD 0 
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Formulár č. F 5 – Indikatívny rozpočet – sumarizácia 

Oblasť/politika Rok 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Spolu 

I. Hospodárska 
politika BD BD BD BD BD BD BD BD 

II. Sociálna 
politika BD BD BD BD BD BD BD BD 

III. 
Environmentálna 
politika 

BD BD BD BD BD BD BD BD 
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E.II FINANČNÁ ČASŤ 
 

 Obec Plavecký Mikuláš plánuje na svoje aktivity využiť vlastné zdroje z obecného 
rozpočtu v kombinácii s možnosťami financovania zo štrukturálnych fondov, Kohézneho 
fondu Európskej únie a štátnych fondov. V programovom období 2021 – 2027 môže obec 
žiadať o nenávratný finančný prostriedok na svoje projektové zámery z nižšie uvedených 
operačných programov. Pri jednotlivých operačných programoch uvádzame tie prioritné 
osi a v rámci nich tie investičné priority, pri ktorých je obec Plavecký Mikuláš oprávnená 
žiadať o poskytnutie príspevku. Podčiarknuté sú tie priority, ktoré sa priamo týkajú opatrení 
a aktivít plánovaných v tomto strategickom dokumente. 

• OP Integrovaný regionálny operačný program (OP IROP) (financovaný 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – EFRR) 

o Prioritná os 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch – IP 1.1, IP 1.2 
o Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám – 

IP 2.1, IP 2.2 
o Prioritná os 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch – IP 3.1 
o Prioritná os 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné 

prostredie – IP 4.1, IP 4.2,  IP 4.3 
• OP Kvalita životného prostredia (OP KŽP) (financovaný z Kohézneho fondu – KF) 

o Prioritná os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom 
rozvoja environmentálnej infraštruktúry – IP 1.1, IP 1.2, IP 1.3, IP 1.4 

o Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo 
(financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja) – IP 4.2, IP 4.3, IP 
4.4, IP 4.5 

• Environmentálny fond (EF) 
o  A oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme 
o  B oblasť: Ochrana a využívanie vôd 
o  C oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva 
o  D oblasť: Ochrana prírody a krajiny  
o  E oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia 
o  F oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu 

životného prostredia 
o  G oblasť: Zelená investičná schéma 
o  H oblasť: Environmentálne záťaže 
o  L oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane 

zatepľovania 
• Dotácie Ministerstva kultúry  

o  1 Obnovme si svoj dom / Národný cintorín v Martine 
o  2 Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií 
o  3 Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice 
o  4 Umenie 
o  5 Pro Slovakia 
o  6 Kultúra znevýhodnených skupín 
o  7 Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť 
o  8 Kultúrne poukazy 
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ZÁVER  
  

 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR obce Plavecký Mikuláš 
na roky 2021– 2027 prestavuje strednodobý plánovací dokument vyjadrujúci súčasný stav, ale 
aj víziu rozvoja obce, ktorú má samospráva záujem v nasledujúcich rokoch skutočne dosiahnuť. 
S cieľom formulovať budúce kroky obce tak, aby vízia čo najlepšie odrážala potreby občanov 
a iných subjektov pôsobiacich v obci, vznikalo PHRSR obce Plavecký Mikuláš za aktívnej 
pomoci zamestnancov obecného úradu, odborníkov, občanov a organizácií, pričom všetci 
títo aktéri prispeli k formulácii aktuálnych potrieb lokality, v ktorej žijú, o ktorú sa starajú a na 
ktorej im záleží. 

PHRSR obce Plavecký Mikuláš bol spracovaný ako podporný dokument obsahujúci 
prioritné rozvojové oblasti, strategické ciele, opatrenia a aktivity podnecujúce rozvoj obce 
v súlade s platnou metodikou na vypracovanie dokumentu PHRSR, pričom dokument 
korešponduje s výsledkami analýz, identifikovanými problémami, ako aj s možnosťami 
realizácie programových zámerov, ktoré sú ovplyvňované kombináciou vnútorných a 
vonkajších faktorov.  

I keď sa dokument PHRSR snaží detailne popísať budúcu podobu obce a taktiež 
finančnú stránku plánovaných zámerov, treba mať na pamäti, že nie je možné s definitívnou 
presnosťou stanoviť budúci vývoj a celkové náklady potrebné na rozvoj územia. Na druhej 
strane je zase potrebné zdôrazniť, že bez akejkoľvek predstavy o budúcich krokoch 
a finančných tokoch obce by bol jej rozvoj bezplánový, preto dokument PHRSR predstavuje 
významný oporný koncepčný materiál.  

 V období rokov 2021 – 2027 plánuje obec Plavecký Mikuláš zrealizovať 9 
hospodárskych, 9 sociálnych a 4 environmentálne zámery, na ktoré využije jednak vlastné 
zdroje, ale bude sa usilovať aj o získanie spolufinancovania v podobe nenávratných 
finančných príspevkov z národných a nadnárodných zdrojov, čo mu práve dokument PHRSR 
umožní, keďže viaceré nenávratné finančné príspevky sú poskytované aj na základe súladu 
predkladaného zámeru s dokumentom PHRSR. Každý jeden realizovaný zámer posunie obec 
Plavecký Mikuláš bližšie k naplneniu vytýčenej vízie – požadovaného stavu, ktorý chce 
samospráva dosiahnuť.  

Žijeme v dynamickom, rýchlo sa meniacom prostredí, preto bol aj PHRSR zostavený ako 
otvorený dokument, ktorý môže byť podľa potrieb obce aktualizovaný a revidovaný. Veríme, 
že realizácia jednotlivých zámerov spríjemní život občanov a pobyt návštevníkov a prispeje 
k vytvoreniu atraktívneho prostredia, v ktorom budú obyvatelia radi bývať, podnikatelia radi 
pôsobiť a návštevníci sa sem radi vracať.  

 

 

 

  



   
 

 

100 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE PLAVECKÝ MIKULÁŠ  2021-2027 

PRÍLOHY 

Formulár Ú 1: Zámer spracovania PHRSR  

 
Formulár Ú 4: Zoznam členov pracovných skupín 

 
Formulár Ú 2: Harmonogram spracovania PHRSR 

Rok 2020 
Termín VI VII VIII IX X XI XII 
Úvod        
Analytická časť        
Strategická časť        
Programová 
časť 

       

Realizačná časť        
Finančná časť        
Záver        

 

Zámer spracovania PHRSR 
Názov 
dokumentu 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Plavecký 
Mikuláš na roky 2021 až 2027 

Forma 
spracovania 

PHRSR bolo vypracované externými odborníkmi v spolupráci 
s pracovníkmi samosprávy  

Riadenie 
procesu 
spracovania 

Proces spracovania dokumentu sa uskutočnil za účasti pracovných 
skupín, ktoré mali za úlohu riadiť jednotlivé oblasti pôsobnosti: 
hospodársku, environmentálnu a sociálnu, pričom do tvorby dokumentu 
bola zapojená i široká verejnosť prostredníctvom dotazníkového 
prieskumu 

Obdobie 
spracovania 

Dokument bol spracovávaný v období od júna 2020 do decembra 2020. 
Harmonogram spracovania je rozpracovaný vo formulári Ú 2 

Financovanie 
spracovania 

- náklady na vlastné spracovanie – experti (vyjadrené v osobohodinách) 
- náklady na získanie informačných podkladov – štatistiky, analýzy, 

prognózy, dotazníky,  
- náklady na stretnutia – pracovné skupiny a verejnosť,  
- náklady na publicitu – tlač informačných materiálov, úprava 

elektronických médií 

Zoznam členov pracovných skupín 

Hospodárska skupina 
Ladislav Klíma 

Mgr. Martin Kovár 
Ing. Stanislav Sýkora 

Sociálna skupina 
Ing. Radovan Ščepka 

Mgr. Marta Hlavatá 
 

Environmentálna skupina 
RNDr. Alena Nemcová 
Mgr. art. Martin Hartiník 

Ing. Ľubomír Hajduk 
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Formulár PP 1: Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov 

Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov 

Názov dokumentu Platnosť 
dokumentu 

Úroveň 
dokumentu Zdroj 

Stratégia Európa 2020 2020 európska http://www.eu2020.gov.sk 
Partnerská dohoda SR na roky 

2014 – 2020 2020 národná http://www.partnerskadohoda.gov.sk 

Národná stratégia regionálneho 
rozvoja SR (NSRR) 2030 národná http://www.telecom.gov.sk 

Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja 

Bratislavského samosprávneho 
kraja 2021 – 2027 

2020 regionálna https://bratislavskykraj.sk 

Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce 

Plavecký Mikuláš 2015 – 2020 
2020 lokálna http://www.plaveckymikulas.sk 

 

Formulár PP 1: Zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych dát 

Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát 
Oblasť dát /téma Zdroj dát Webová stránka 

Obyvateľstvo Štatistický úrad SR 
Obecný úrad http://slovak.statistics.sk 

Domový a bytový fond Štatistický úrad SR http://slovak.statistics.sk 

Občianska vybavenosť 
Obecný úrad 

Mestská a obecná 
štatistika 

http://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html 

Kultúrne a prírodné pamiatky Obecný úrad 
 http://www.plaveckymikulas.sk 

Technická infraštruktúra Obecný úrad 
 http://www.plaveckymikulas.sk 

Ekonomická štruktúra 

Živnostenský 
register 

Obchodný 
register 

Obecný úrad 

www.orsr.sk 
www.zrsr.sk 

Rozpočet a finančné 
hospodárenie obce Obecný úrad http://www.plaveckymikulas.sk 

Poloha 
Atlas krajiny SR 

online 
Google Earth 

http://www.enviroportal.sk 
https://www.google.com/earth 

Doprava a dostupnosť územia 

Atlas krajiny SR 
online 

Google Earth 
Portál cestnej 

databanky 

http://www.enviroportal.sk 
https://www.google.com/earth 

http://www.cdb.sk 

Prírodné podmienky Atlas krajiny SR 
online http://www.enviroportal.sk 

Využitie zeme Katastrálny portál 
SR http://www.katasterportal.sk/kapor 
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Formulár A13: Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík 

Druh rizika Objekt rizika Zdroj rizika Nežiaduce dôsledky Pravdepo-
dobnosť 

Individuálne 
Nedostatočná 

odborná pripravenosť 
pracovného tímu 

Profily členov 
pracovného 

tímu 

Neodborná, 
nedostatočná 

rozpracovanosť 
stratégie rozvoja 

Nízka 

Technické 
Nevysporiadanie 

pozemkov, chybná 
projektová 

dokumentácia 

Projektová 
dokumentácia, 

stavebné 
povolenia 

Nemožnosť realizovať 
projekt, časové 

oneskorenie, 
predraženie projektu 

Veľmi nízka 

Ekologické 
Poškodzovanie 

životného prostredia 
projektovými 

aktivitami 

Interné 
dokumenty 

obce 

Negatívny dopad až 
degradácia životného 

prostredia 
Veľmi nízka 

Sociálne 
Vnímanie 

projektových investícií 
obyvateľmi 

Obyvateľstvo 
obce 

Obyvateľstvo nebude 
súčinné pri realizácii – 
napr. vysporiadavanie 

pozemkov 

Nízka 

Ekonomické 
Rizikové 

zaobchádzanie 
s rozpočtom 
samosprávy 

Rozpočet obce Zadlženie obce, nútená 
správa Veľmi nízka 

 
Formulár Z 1:  Schválenie PHRSR 

Schválenie PHRSR 
Dokument - Názov: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  obce 

Plavecký Mikuláš na roky 2021 - 2027 
- Štruktúra: hlavné časti dokumentu sú tieto: 

o analytická časť (A) 
o strategická časť (B) 
o programová časť (C) 
o realizačná časť (D) 
o finančná časť (E) 
o záver 

Spracovanie - Forma spracovania: PHRSR bolo vypracované externými odborníkmi 
v spolupráci s pracovníkmi samosprávy , obyvateľmi obce 
a organizáciami pôsobiacimi v obci 

- Obdobie spracovania: jún – december 2020 
- Riadiaci tím – počet členov: 3 
- Pracovné skupiny – počet skupín: 3, počet členov: hospodárska 

skupina – 3 členovia, sociálna skupina – 2 členovia, environmentálna 
skupina – 3 členovia 

- Externá odborná spolupráca: spoločnosť Gemini Group, s. r. o. 
- Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou – web stránka obce 
- Náklady na spracovanie: Bude doplnené 

Prerokovanie - Prerokovanie v orgánoch samosprávy  
- Verejné pripomienkovanie 

Schválenie - Dňa  
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HODNOTENIE VÝSLEDKOV DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU NÁZOROV OBYVATEĽOV 
 
 V záujme zapojiť obyvateľov Plaveckého Mikuláša do tvorby PHRSR bol vytvorený 
dotazník, ktorý bol dostupný v elektronickej forme na webovej stránke obce a taktiež 
v papierovej forme na obecnom úrade. Dotazník bol rozdelený na 2 časti – úvodnú 
a hlavnú časť. Cieľom úvodnej časti bolo zistenie základných charakteristík 
o respondentoch, hlavná časť bola zameraná na zisťovanie spokojnosti a názorov na 
rozvoj obce Plavecký Mikuláš.  

 Zber dotazníkov v papierovej aj elektronickej podobe bol ukončený v decembri 
2020. Príležitosť vyjadriť svoj názor na rozvoj  obce využilo celkovo 15 občanov a 5 
organizácií pôsobiach v obci. 

Počet respondentov bol reálne vyšší, avšak neúplne vyplnené dotazníky neboli 
zaradené do vyhodnotenia. Z 15 platných dotazníkov takmer 53 % vyplnili ženy. Takmer 
47 % respondentov býva v obci Plaveckom Mikuláši 21 alebo viac rokov, 13 % 
respondentov 16 – 20 rokov. Ďalšiu skupinu takmer 20 % tvorili obyvatelia, ktorí žijú v obci 
11- 15 rokov. Ide teda väčšinou o obyvateľov, ktorí žijú v obci dlhodobo a svoju obec 
dobre poznajú. 

Pokiaľ ide o vekovú štruktúru respondentov, najpočetnejšia skupina  42 % 
respondentov bola vo veku 40 - 49 rokov, druhú najpočetnejšiu skupinu (21 %) tvorili 
respondenti vo veku 50 – 64 rokov, následne respondenti vo veku 65 a viac rokov (20 %).  

Z hľadiska vzdelanostnej štruktúry malo v čase konania sa prieskumu najviac 
respondentov (takmer 54 %) najvyššie dosiahnuté vzdelanie vysokoškolské vzdelanie II. 
stupňa. Ďalšími početnými skupinami, ktoré prejavili záujem o rozvoj obce, boli osoby so 
stredným všeobecným vzdelaním (takmer 20 %). Zvyšné vzdelanostné skupiny boli 
zastúpené menej ako 10 percentami.  

Takmer  polovicu (49,4 %) respondentov tvorili osoby zamestnané v súkromnom  
sektore. Takmer 21 % respondentov bolo v čase konania sa prieskumu zamestnaných vo 
verejnom sektore a viac ako 19 % boli dôchodcovia. Ostatné skupiny obyvateľstva 
z hľadiska ekonomickej aktivity boli zastúpené menej ako 3 percentami.  

V nasledujúcej časti prinášame výsledky dotazníkového prieskumu: 
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 S bývaním v obci Plavecký Mikuláš je spokojných takmer 40 %, čiastočne 
spokojných 60 %, nespokojný nie je žiadny respondent. Rozvoj obce v posledných rokoch 
hodnotí 40 % respondentov pozitívne, rovnako 40 % respondentov negatívne a zvyšok svoj 
postoj k rozvoju Plaveckého Mikuláša nevedel posúdiť.  

 Respondenti záporne hodnotili možností trávenia voľného času v obci (40 % 
respondentov ohodnotilo túto oblasť známkou „4 a 5“) a tiež úroveň služieb pre turistov 
(66,7% respondentov túto oblasť ohodnotilo známkou „5“). Podobne záporne bol 
hodnotený tiež stav historických a kultúrnych pamiatok v obci (známkou „4 a 5“ túto oblasť 
ohodnotilo 53,3 % respondentov). Priaznivejšie respondenti vnímali oblasť životného 
prostredia, kedy 40 % respondentov ohodnotilo túto oblasť známkou „2“ a 26,7 % známkou 
„3“.  

 Za najviac nedostatkovú ohodnotili respondenti oblasť technickej infraštruktúry 
(73,3 % respondentov), nevyužitý potenciál obce pre cestovný ruch (33,3 %), absenciu 
sociálnej infraštruktúry (26,7 % respondentov) a celkový rozvoj obce  (33,3 % 
respondentov). Súčet uvedených podielov presahuje 100 %, keďže každý respondent 
mohol za nedostatkové označiť dve oblasti. 

  V závere dotazníka dostali respondenti priestor navrhnúť vlastné zámery, ktoré by 
sa mali v programovom období 2021 – 2027 v obci Plavecký Mikuláš realizovať. Medzi 
návrhmi sa niekoľkokrát objavila potreba dokončenia kanalizácie a ČOV v obci. 
Rekonštrukcie ciest a chodníkov, rozširovanie ponuky a kvality obchodu a služieb a tiež 
rozšírenie ponuky sociálnych služieb. Ďalšími požiadavkami bolo  vybudovanie cyklotrás   
cez  Malé Karpaty a osadenie viacerých informačných tabúľ a lavičiek k náučným 
chodníkom. 

 

 

Dotazníkový prieskum pre organizácie pôsobiace v obci Plavecký Mikuláš 

V rovnakom období, ako prieskum pre obyvateľov, sa realizoval aj prieskum pre 
organizácie pôsobiace v obci Plavecký Mikuláš. Do prieskumu sa zapojilo celkovo 5 
organizácií, ktorých činnosť je prevažne zameraná na stolársku výrobu. 

Všetci respondenti považujú podmienky pre výkon svojej činnosti v obci Plavecký 
Mikuláš za vyhovujúce. Žiadny z respondentov podmienky nepovažuje za nevhodné.  

Respondenti mali v prieskume možnosť vyjadriť sa aj k súčasnému stavu v obci.  
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 Najväčšiu nespokojnosť vyjadrili  s kvalitou ciest a chodníkov a úrovňou  
dostupných služieb pre turistov.   Za nedostatky  tiež považujú nedostatočnú ponuku 
sociálnej infraštruktúry. 

 V závere dotazníka dostali respondenti rovnako priestor navrhnúť vlastné zámery, 
ktoré by sa mali v programovom období 2021 – 2027 v obci Plavecký Mikuláš realizovať. 
Medzi návrhmi sa opäť objavila potreba dokončenia kanalizácie a ČOV v obci. 
Rekonštrukcie ciest a chodníkov a výstavba obecných bytov.



      
  

 

 


