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ÚVOD 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (ďalej len PHRSR) je základným 

strednodobým (7 – 10 rokov) strategickým dokumentom na úrovni miestnej samosprávy. Povinnosť 

obce vypracovať tento program vychádza zo zákona č. 539/2008 Z. z.  o podpore regionálneho rozvoja 

v znení zákona č. 309/2014 Z. z.. Tento strategický dokument je základným prvkom komplexného 

rozvoja obce.  

Program je zostavený z piatich nosných častí a to: analytickej, strategickej, programovej, realizačnej 

a finančnej časti.  Takýto koncept, zabezpečí relevantné spracovanie strednodobej stratégie rozvoja 

obce, pričom vychádza z rámcového opisu územia. Skúmaním vývoja socio–ekonomických 

ukazovateľov a  zapojením partnerov do prípravy PHRSR, získame ucelený obraz o súčasnom stave 

rozvoja obce, vízii a cieľoch do budúcna.  

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Orechová Potôň je v súlade so 

strategickými dokumentmi na národnej úrovni, úrovni samosprávneho kraja ako aj na úrovni miestnej 

samosprávy.  

Na národnej úrovni je súlad PHRSR najmä v rámci: 

- Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,  

- Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011  

- Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020  

- Operačných programov pre programové obdobie 2014 - 2020 

Na úrovni samosprávneho kraja je Program v súlade s:  

- Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2009 – 

2015 

- Územným plánom regiónu Trnavského samosprávneho kraja 

Z pohľadu miestnej samosprávy je PHRSR v súlade s: 

- Územným plánom obce Orechová Potôň 

- ostatnými nižšími právnymi normami.  

Cieľom tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Orechová Potôň na roky 

2015 – 2022 je vypracovať strednodobý strategický plán komplexného rozvoja obce a tým prispieť 

k naplneniu vízie nielen volených zástupcov miestnej samosprávy, ale predovšetkým občanov 

Orechová Potôň.   
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1. ANALYTICKÁ ČASŤ 

Základným prvkom Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (ďalej PHRSR) je 

dôkladná analýza územia a jeho jednotlivých prvkov. Práve poznanie týchto aspektov umožňuje 

nasmerovať rozvoj správnym smerom. Pri tejto časti tvorby PHRSR sa zameriavame nielen na históriu 

vývoja územia a jeho prírodné podmienky, ale aj na vývoj socioekonomických ukazovateľov a analýzu 

názorov a postojov obyvateľov obce Orechová Potôň.  

1.1. Obec Orechová Potôň 
 

1.1.1. História obce 
 

Názov Orechová Potôň (Diósförgepatony) vznikol v roku 1808 spojením vtedajšej Orechovej Potône 

(Dióspatony) a Förgeho Potône (Förgepatony). V roku 1940 bola k obci pričlenená aj usadlosť Dolná 

Potôň. Samostatná časť obce pri Malom Dunaji je Orechová Potôň - Lúky (Dióspatonyrét). 

V stredoveku jednotlivé časti obce mali rozličný vývoj: Orechová Potôň (Dióspatony) prvý raz sa 

spomína ako Gyospothon v roku 1367. V roku 1553 je obec ako kráľovský majetok s 10 portami. 

V roku 1764 patrila Michalovi Csibaovi a v polovici 19. storočia pánom z Lehníc a grófskej rodine 

Pálffyovcov. 

Förgeho Potôň (Förgepatony) prvýkrát spomínajú až v roku 1750. 

Dolná Potôň (Bögölypatony) sa prvýkrát spomína v roku 1253 ako Bechul. Král Ľudovít II. v roku 1524 

svojim nariadením spomína názov v holickej stolici ako Beogol-Paton. V roku 1553 sa spomína ako 

kráľovský majetok pod názvom Békel-Paton. 

V ďalšom období zemepánmi v obci boli Pálffyovci, keď ju maďarský kráľ daroval rodine Pálffyovcov na 

znak vďaky za víťazstvo Mikuláša Pálffyho nad Turkami pri meste Győr. 

Chotár Dolnej Potône tvorí nižšie položené územie Žitného ostrova, ktoré sa nazýva potônskými 

lúkami. Pred odvodnením tohto územia (od 19. storočia) sa tu nachádzali rozsiahle vodné plochy, 

močiare a lúky. Vzhľadom na vodohospodársky členité územie na tomto území vznikli viaceré samoty, 

ako Ágerdőpuszta, Füzérfamajor, Vilmos-major, Ásási-puszta, Baranáspuszta, Bögölypatonyi-puszta, 

Bögölypatonyi-rét, Bögölypatonyi-sziget, Kerekes-bárányos, Lángpuszta, Nagyfövenypuszta ako aj 

majéry Pálffy a Bárányos a mlyn Légrády. 

Za významný míľnik v novodobej histórie obce Orechová Potôň pokladáme vybudovanie prvého 

autodrómu na Slovensku, SLOVAKIARING, v rokoch 2008-2012, v jej tesnej blízkosti. Parametre tohto 
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športového areálu ju predurčujú na organizovanie významných národných i medzinárodných 

motoristických podujatí a preslávenie Orechovej Potôni nie len Slovensku, ale i vo svete. 

1.1.2. Základná charakteristika obce 
 

GPS Súradnice:  48°01′06″S  17°32′06″V 

Obec Orechová Potôň sa nachádza v nadmorskej výške 118 metrov nad morom, juhovýchodne 41 

kilometrov od Bratislavy, a 7 kilometrov západne od Dunajskej Stredy v Trnavskom kraji, v okrese 

Dunajská Streda. Z východu susedí s Veľkým Blahovom, z juhu s Vieskou a zo západu a Michalom na 

Ostrove. Severnú hranicu katastra Orechová Potôň a Dolná Potôň tvorí rieka Malý Dunaj. 

Obec Orechová Potôň má  rozlohu 21,07 km2 s počtom 1687 obyvateľov (k 31. 12. 2014) a s hustotou 

80,07 obyvateľov/km2. 

1.1.2.1. Geomorfologické podmienky 

 

Katastrálne územie obce Orechová Potôň leží vo východnej časti okresu Dunajská Streda v Podunajskej 

nížine pri Malom Dunaji, v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný Ostrov. Geologická štruktúra 

územia je jednotná a vzhľadom k rovinatému terénu je vznik geodynamických javov minimálna.  

Geomorfologické členenie: sústava: Alpsko-himalajská, podsústava: Panónska panva, provincia: 

Západopanónska panva, subprovincia: Malá Dunajská kotlina, oblasť: Podunajská nížina, celok: 

Podunajská rovina. 

1.1.2.2. Klimatické podmienky 

 

Obec Orechová Potôň leží z klimatologického hľadiska v teplej klimatickej oblasti, s veľmi suchou 

a miernou zimou. S priemerná ročnou teplotou vzduch >10 °C, zaraďujeme toto územie Slovenskej 

republiky medzi najteplejšie. Najviac zrážok spadne v letnom období, napriek tomu ročný úhrn zrážok 

neprekračuje 650 mm. Snehové zrážky sú veľmi premenlivé a nestabilne s výskytom v mesiacoch 

november až marec. Dotknuté katastrálne územie obce Orechová Potôň ako aj celá Podunajská rovina 

patrí medzi najveternejšie územia Slovenska. 

V rámci klasifikácie bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) je daný klimatický región 

klasifikovaný ako veľmi teplý, veľmi suchý, nížinný.  

 

 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Orechov%C3%A1_Pot%C3%B4%C5%88&language=sk&params=48.018333_N_17.535000_E_region:SK_type:city
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1.1.2.3. Hydrologické podmienky 

 

Celé katastrálne územie obce je ohraničená juhozápadne európskym veľtokom Dunajom 

a severovýchodne Malým Dunajom. Leží na najväčšom a najkvalitnejšom zdroji podzemných vôd na 

Slovensku, na Žitnom ostrove. 

 

1.1.2.4. Pedogeografická charakteristika 

 

Na základe vyššie spomínanej klasifikácie BPEJ sa pôdy v katastri obce Orechová Potôň radia podľa 

tunajších podmienok ako pôdy: 

- Veľmi teplého až teplého, veľmi suchého, nížinného regiónu 

- Prevažne černozeme a černice, prevážne karbonátové stredne ťažké až ľahké, s priaznivým 

vodným režimom 

- Rovina bez prejavu plošnej vodnej erózie 

- Pôdy bez skeletu (obsah skeletu do hĺbky 0,6m pod 10%) 

- Stredne ťažké pôdy (hlinité) až ťažké pôdy (ílovitohlinité) 

1.2. Vývoj socio-ekonomických ukazovateľov 
Základnou časťou analytickej časti PHRSR je analýza socio-ekonomických ukazovateľov. Zahŕňa 

analýzu: 

- demografického vývoja,  

- analýzy ekonomických ukazovateľov 

Zdrojom týchto informácií bola štatistická databáza obce Orechová Potôň a databázy Štatistického 

úradu SR DATAcube. Pri spracovaní údajov sme vychádzali z obdobia rokov 2005 – 2014. V rámci 

analýzy demografického vývoja boli sledované ukazovatele: 

- celkový počet obyvateľov 

- veková štruktúra obyvateľstva 

- natalita 

- mortalita 

- prirodzený prírastok (úbytok) obyvateľstva 

- migračné saldo a 

- celkový prírastok obyvateľstva 
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Graf 1 – Vývoj celkového počtu obyvateľov za roky 2005 – 2014

 

Za sledované obdobie posledných 10 rokov (od roku 2005 do roku 2014) vzrástol celkový počet 

obyvateľov z 1702 až na 1755 čo predstavuje vyše 3% nárast. Tento nárast môžeme charakterizovať  

ako plynulý s najväčšími výkyvmi v rokoch 2009  a 2012. 

Ak sa pozrieme na demografickú situáciu z pozície počtu mužov a žien žijúcich v obci Orechová Potôň, 

môžeme konštatovať, že v obci počas sledovaného obdobia žije v priemere o 52,4 žien viac, ako mužov.  

Graf 2 – Vývoj počtu žien a mužov v obci Orechová Potôň

 

Ďalším významným ukazovateľom demografického vývoja je veková štruktúra obyvateľstva. 

Predstavuje rozdelenie populácie do troch vekových kategórií: 
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- predproduktívny vek 

- produktívny vek 

- poproduktívny vek 

Graf 3 - Prehľad vekovej štruktúry obyvateľstva

 

Graf 4 - Vývoj počtu občanov podľa vekovej kategórie (predproduktívny vek)

 

Prvou vekovou kategóriou (graf 4) sú deti a mládež do 15 rokov. Počas analyzovaného obdobia 

i napriek značným  výkyvom, celkovo poklesol počet občanov v predproduktívnom veku o 6 osôb, čo 

predstavuje percentuálny pokles o necelých 2,43 %. Tento negatívny trend demografického vývoja je 

v súlade so Slovenským i celoeurópskym vývojom. 
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Graf 5 - Vývoj počtu občanov podľa vekovej kategórie (produktívny vek)

 

V druhej definovanej vekovej kategórii (graf 5) sa nachádzajú občania v produktívnom veku. Táto 

kategória je rozdelená zvlášť na mužov a ženy. Vekové hranice boli stanovené na základe veku odchodu 

do dôchodku. Podľa novej metodiky sa zvýšila horná veková hranica tejto kategórie, avšak vzhľadom 

na nami sledované obdobie je nová metodika nevyhovujúca a tak sme stanovili horné vekové hranice 

na vek 59 rokov u mužov a 54 rokov u žien.  

Na základe analýzy je zrejmé, že počet žien v produktívnom veku počas sledovaného obdobia nezmenil 

a v prípade mužov došlo k zníženiu o 4 osoby čo predstavuje pokles o 0,70 %.  

 

Graf 6  - Vývoj počtu občanov podľa vekovej kategórie (poproduktívny vek)

 

 

Treťou vekovou kategóriou je skupina občanov v poproduktívnom veku (graf 6). Ich podiel na celkovom 
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vekovej kategórie nárast počtu obyvateľov z 396 osôb (v roku 2005) na 459 (v roku 2014) čo 

predstavuje celkový nárast o 15,9 percentuálneho bodu.  

Z pohľadu súčasného stavu je tento charakter vekovej štruktúry najvhodnejší pre ekonomickú 

produkciu. Väčšina obyvateľstva (vyše 60 %) je v produktívnej vekovej kategórií a teda tvorí pridanú 

hodnotu. Avšak z hľadiska budúceho rozvoja je na jednej strane alarmujúci najmä znižujúci sa stav 

predproduktívnej vekovej skupiny, kde sa počet občanov dlhodobo znižuje a na strane 

druhej zvyšovanie počtu obyvateľov v poproduktívnom spektre. 

 

Ďalším dôležitým ukazovateľom demografického vývoja je prirodzený prírastok, resp. úbytok 

obyvateľstva. Ten je tvorený rozdielom natality (pôrodnosti) a mortality (úmrtnosti).  

Graf 7 - Vývoj pôrodnosti za obdobie rokov 2005 – 2014

 

V rámci sledovania vývoja natality zaznamenávame počas obdobia rokov 2005 – 2014 významné 

výkyvy. V období rokov 2005 – 2009 sme zaznamenali celkovo vyrovnanú mieru pôrodnosti. Výkyv 

nastal počas rokov 2010 – 2011 kedy miera pôrodnosti najprv poklesla na 9 a nasledujúci rok vzrástla 

na 23. V ďalších rokoch sa hodnota tohto ukazovateľa stabilizovala okolo priemernej hodnoty z prvých 

sledovaných rokov.  
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Graf 8 - Vývoj úmrtnosti za obdobie rokov 2005 – 2014

 

 

Miera úmrtnosti (mortalita) vykazuje v sledovanom období taktiež výkyvy. Sledujeme to pri vzájomnej 

odchýlke maximálnych a minimálnych hodnôt sledovaného súboru údajov. Minimum dosiahla úroveň 

mortality v roku 2006 (13 osôb) a maximum v roku 2011 (23 osôb), čo predstavuje rozdiel 13 osôb. 

Graf 9 - Vývoj prirodzeného prírastku za obdobie rokov 2005 – 2014 

 

 

Výsledkom porovnania miery natality a mortality získame údaje o prirodzenom prírastku obyvateľstva. 
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prírastku až 15 osôb. V rokoch 2007, 2009, 2010, 2013 a 2014 sa dokonca dostávame až 

k prirodzenému úbytku obyvateľstva. 

Vplyv na celkový pohyb obyvateľstva však nemá len natalita a mortalita. Výrazným faktorom je taktiež 

migrácia obyvateľstva.  

Graf 10 - Vývoj miery celkového prírastku za obdobie rokov 2005 – 2014

 

V grafe znázornené migračné saldo vykresľuje rozdiel medzi imigráciou (prisťahovaním) a emigráciou 

(vysťahovaním). V prípade obce Orechová Potôň má migračné saldo značné výkyvy. 

Po spojení prirodzeného prírastku s migračným saldom dostávame hodnoty celkového prírastku (resp. 

úbytku) obyvateľstva. Rovnako ako pri prirodzenom prírastku, aj v tomto prípade zaznamenávame 

výrazné výkyvy.  

Výsledky získané v rámci analýzy demografických ukazovateľov napovedajú o pozitívnom 

demografickom vývoji, podporujúci budúci rozvoj územia. Najdôležitejšia z tohto pohľadu sa javí snaha 

o vytvorenie podmienok podpory akcelerácie súčasného stavu demografického vývoja. Významným 

krokom je zabezpečiť zvyšovanie počtu osôb v predproduktívnej vekovej kategórii a znížiť mieru 

emigrácie občanov.  
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Ďalšou časťou analýzy je preskúmanie a zhodnotenie ekonomických ukazovateľov. Tie spolu 

s demografickými charakteristikami vytvárajú ucelený obraz o stave a trende vývoja podmienok 

rozvoja.  

Graf 11 - Vzdelanostné štruktúra obyvateľstva 

 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva obce Orechová Potôň sa spracovala na základe údajov 

z celoslovenského sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, ktorá je verejne prístupná na 

internetovej adrese http://census2011.statistics.sk/. Na základe zverejnených informácií však musíme 

konštatovať určitý nesúlad medzi počtom obyvateľov z sčítania (1 678 osôb) a evidovaným počtom 

osôb v obci Orechová Potôň v roku 2011 (1 729). V obci je najviac stredoškolsky vzdelaných obyvateľov 

bez maturity (30 %) a s maturitou (29 %) Táto skupina občanov tvorí veľký predpoklad pre rozvoj najmä 

remeselných činností.  Občania s vysokoškolským vzdelaním sú v obci zastúpený 8 %. Nárast tohto 

podielu by podporil rozvoj kvalifikovaných činností a tým aj rast dôchodkov a pridanej hodnoty.   

Z pohľadu zamestnanosti je dôležité zosúladiť úroveň a zameranie kvalifikácie s požiadavkami trhu 

práce. 
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Graf 12 - Vývoj počtu nezamestnaných za obdobie rokov 2005 - 2014 

 

Vzdelanostná štruktúra je síce jedným zo základných predpokladov pre uplatnenie sa na trhu práce, 

avšak zamestnanosť je ovplyvnená viacerými faktormi. Nezamestnanosť v obci Orechová Potôň 

napriek poklesu v období rokov 2006 a 2007  má stúpajúcu tendenciu. Pri percentuálnom porovnaní 

počtu nezamestnaných  k celkovému počtu obyvateľov, vidíme nárast z 5,58 % (rok: 2005 – celkový 

počet obyvateľov: 1702 – celkový počet nezamestnaných: 95) na 13,28 % (rok: 2014 – celkový počet 

obyvateľov: 1755 – celkový počet nezamestnaných: 233) čo predstavuje 7,7 % nárast nezamestnanosti 

počas sledovaného obdobia. Pri analýze nezamestnanosti na rodovom základe vidíme, že počet 

nezamestnaných žien bolo až do roku 2011 viac, ako mužov. Obrat nastal v roku 2012, kde v roku 2014 

už počet nezamestnaných mužov (163) bol viac ako dvojnásobok počtu nezamestnaných žien (70). 

Priamym faktorom ovplyvňujúcim zamestnanosť je charakter a veľkosť trhu práce. Miestny trh práce 

v obci Orechová Potôň je tvorený nasledovnými podnikateľskými subjektmi: 

Tabuľka 1 - Prehľad podnikateľských subjektov v obci 

P.Č. NÁZOV SÍDLO HLAVNÉ ZAMERANIE 

1. Poľnohospodárske 

družstvo Orechová 

Potôň 

Družstvo Orechová 

Potôň 

Poľnohospodárstvo 

 

2. Slovakiaring, s.r.o. Orechová Potôň 800 Motošport 

3. Fontee, s.r.o. Pri železničnej stanici 

Orechová Potôň 

Potravinársky priemysel – plnenie 

vody 

4. AGRO IVÁN s.r.o. Orechová Potôň 533 Poľnohospodárstvo 
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5. DRIVING ACADEMY, 

s.r.o. 

Orechová Potôň 800 Motošport 

6. PRAGA Cars s.r.o. Orechová Potôň 2103 Výroba závodných špeciálov 

7. Hotel Ring Hotel Ring Orechová 

Potôň 

Hotelierstvo 

 

 

V obci Orechová Potôň pôsobí 7 podnikateľských subjektov, zameraných predovšetkým na sektor 

služieb a poľnohospodárstvo.  Mikro, malé a stredné podniky dokážu vytvoriť vhodné prostredie trhu 

práce a podporiť tak nielen rozvoj zamestnanosti ale aj hospodársky rozvoj miestnej samosprávy. Pri 

vytvorení vhodných podmienok podnikateľského prostredia má obec veľký potenciál dosiahnuť tento 

stav.  

1.3. Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu   
Pri posudzovaní súčasného stavu rozvoja obce Orechová Potôň sme okrem analýzy štatistických údajov 

využili aj metódu dotazníkového prieskumu. Respondentmi boli obyvatelia obce. Ich názory a postoje 

mapovali nielen súčasný stav, ale aj budúcnosť obce a hlavné atribúty rozvoja, ktorý tvorí základ 

koncipovania strategického rámca PHRSR.  

Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 237 obyvateľov obce, čo tvorí vzorku viac ako 15,65 % cieľovej 

skupiny, ktorej veková štruktúra bola pre účely tvorby PHRSR vymedzená v rozmedzí 15 -99 rokov. 

Vzhľadom ku skutočnosti  Orechová Potôň žije až 88 % obyvateľov maďarskej národnosti, rozhodli sme  

sa rozhodli použiť dvojjazyčné dotazníky (slovenské/maďarské). 

Na základe zverejnených údajov Štatistické úradu Slovenskej republiky bola rodová štruktúra na 

Slovensku k 1. marcu 2015 nasledovná:  51,26 % obyvateľstva boli ženského pohlavia a 48,74 % 

obyvateľstva boli mužského pohlavia. 

Graf 13 - Percentuálny podiel mužov a žien respondentov 
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Ak porovnáme rodovú štruktúru respondentov (ženy – 56,69 %, muži 43,30 %) a rodovú štruktúru 

obyvateľstva Slovenskej republiky môžeme konštatovať, že v zmysle rodovej rovnosti i napriek 

vyššieho percentuálneho podiel žien je prieskum dostatočne reprezentatívny. 

 

Graf 14 – Veková štruktúra respondentov 

 

Pre účely samotného prieskumu sme mapovali vekovú štruktúru obyvateľstva, ich záujem angažovať 

sa vo veciach verejných a ich ochotu vyjadriť sa k témam, ktoré sa ich bezprostredne na úrovni 

samosprávy dotýkajú. Na základe výsledkov (počet účastníkov) môžeme zostaviť poradie jednotlivých 

vekových skupín, ktorý sa zapojili do predmetného projektu. 

Tabuľka 2 – Poradie účasti respondentov podľa veku 

Poradie Veková skupina Počet respondentov 

1. Nad 61 rokov 35 % 

2. 36 - 49 rokov 23 % 

3. 50 - 60 rokov 15 % 

4. 26 – 35 rokov 14 % 

5. 20 – 25 rokov 7 % 

6. 15 – 19 rokov 6 % 
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Vzhľadom ku skutočnosti, že až 35,04 % respondentov tvorili občania vo veku nad 61 rokov je veľký 

predpoklad, že na celkové výsledky dotazníkového prieskumu budú mať v nemalej miere vplyv názory 

starších obyvateľov obce. Z tohto dôvodu je nevyhnutné analyzovať niektoré vybrané otázky 

prieskumu aj z tohto hľadiska. Ostatné vekové skupiny  v rozmedzí od 15 – 60 rokov spolu predstavujú 

64, 96 % respondentov. 

 

Graf 15 – Vzdelanostná štruktúra respondentov 

 

Vzdelanostná štruktúra respondentov kopíruje celkovú vzdelanostnú štruktúru obyvateľov  

Anonymný dotazníkový prieskum sme rozdelili na dve hlavné časti, na dve samostatné skupiny otázok. 

V prvej sme cieľavedomo mapovali postoj k súčasnému stavu veci verejných v obci. Zaujímalo nás ako 

sa občania zapájajú do jednotlivých aktivít, ako sa zaujímajú o verejné veci a ako vnímajú celkový 

aktuálny stav. V druhej skupine otázok sme sa zamerali na identifikovanie priorít občanov. Dôkladná 

znalosť týchto priorít je nevyhnutná na vytvorenie PHRSR, ktoré skutočne identifikuje dôležité 

rozvojové oblasti a definujú smerovanie obce na obdobie 2015 – 2022. 
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1.3.1. Názory občanov na kľúčové témy 
V rámci anonymného dotazníka sme použili numerické, slovné aj grafické škály pomocou ktorých sme 

sa snažili čo najpresnejšie zmapovať názory obyvateľov. 

1.3.1.1. Vnímanie rozvaja obce za posledných 5 rokov jej obyvateľmi  

 

Graf 16 – Spokojnosť občanov s rozvojom obce za posledných 5 rokov 

 

Z odpovedí na otázku „Ste spokojný/a s rozvojom obce za posledných 5 rokov“, môžeme vyčítať, že 57 

% občanov vníma pozitívne progres, ktorý sa v obci vykonal za obdobie posledných 5 rokov, a 30  % 

respondentov vyjadrilo skôr negatívny postoj a prezentovali svoju nespokojnosť. 

 

Graf 17 – Celkové vnímanie progresu obce 
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1.3.1.2. Vnímanie bezpečnosti v obci jej obyvateľmi  

 

Graf 18  – Spokojnosť občanov s bezpečnosťou v obci 

 

 

Z odpovedí na otázku „Ste spokojný/á s bezpečnosťou v obci?“  jasne vidieť alarmujúci stav vnímania 

bezpečnosti obyvateľstva. Počet tých, ktorý vnímajú bezpečnostnú situáciu v obci skôr pozitívne (38 %) 

a počet tých, ktorých aktuálny stav bezpezpečnosti znepokojuje (35 %) je takmer vyrovnaný. V tomto 

prípade je však oveľa dôležitejšia ako pomer medzi pozitívnym a negatívnym vnímaním bezpečnosti 

v obci, samotná skutočnosť, že medzi respodentmi je až 35 % opýtaných, ktorý sa necítia v úplnom 

bezpečí. K otázke bezpečnosti musíme pristúpiť aj z pohľadu hierchie základných ľudský potrieb 

(Maslowova pyramida), kde otázka bezpečnosti je hneď po fyziologických potrebách človeka. Preto 

všetky signály, ktoré poukazujú na určité bezpečnostné riziká nemôžu byť brané na ľahkú váhu 

a prvoradou snahou samosprávy je urobiť maximum preto, aby jeho obyvatelia sa cítili v bezpečí. 

Z výskumného hľadiska je však dôležité analyzovať aj vzorku respondentov, ktorá sa nevedela vyjadriť 

k predmetnej otázke (až 27% respondentov) . Vzhľadom k tomu, že celý obsah dotazníka prešiel pred 

realizáciou prieskumu testom validity predpokladáme, iné dôvody, ako nezrozumiteľnosť predmetnej 

otázky. Všetky vekové skupiny boli percentuálne v rovnakej miere zastúpené v tejto otázke 

a o skutočných dôvodoch (napr. nedostatočná anonymita, strach a nezáujem vyjadriť svoj postoj) 

môžeme len špekulovať.  Tento fenomén sa opakoval vo všetkých otázkach, kde respondenti mohli na 

grafickej škále vyjadriť svoju spokojnosť a v priemere sa pohyboval na úrovni až 30,8 %. 
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Graf 19  – Celkové vnímanie bezpečnosti v obci 

 

1.3.1.3. Vnímanie rozvoja turizmu v obci jej obyvateľmi  

 

Graf 20 – Spokojnosť občanov s rozvojom turizmu v obci 

 

 

Na otázku „Ste spokojný/a s rozvojom turizmu v našej obci?“ vyjadrilo 38 % opýtaných svoj pozitívny 

vzťah k rozvoju turizmu v obci, 19 % respondentov vnímalo tento rozvoj negatívne a opäť až 43 % 

respondentov sa nevedelo vyjadriť k danej otázke prieskumu. Otázka rozvoja turizmu a nasledujúca 

otázka zameraná na kultúrny život (jej kvalitu aj kvantitu) sú však úzko prepojené a navzájom 

stimulujúce. Samotné kultúrne podujatie často nepriláka len obyvateľov obce, ale aj návštevníkov z  

blízkeho i širokého okolia. Ak návštevníci sú spokojný s kvalitou programu, službami a celkovou 

organizáciou je veľký predpoklad, že sa opätovne vrátia. Zdroje, ktoré so sebou prináša nárast turizmu 

(finančnej i nefinančnej podobe) umožňuje samospráve kvalitatívny i kvantitatívny rozvoj plánovaných 

kultúrnych podujatí. 

pozitívne vnímanie

negatívne vnímanie

som 
spokojný/á

17%

som len čiastočne 
spokojný/á

21%

neviem sa vyjadriť k 
otázke

43%

som čiastočne 
nespokojný/á

10%

som nespokojný/á
9%



 
 

24 

Graf 21 – Celkové vnímanie rozvoja turizmu v obci 

 

1.3.1.4. Vnímanie kultúrného života v obci jej obyvateľmi  

Graf 22 – Spokojnosť občanov s kultúrnym životom v obci 

 

 

Pozitívne vníma kultúrny život v obci 50 % respondentov, negatívny postoj zaujalo 27 % opýtaných. 

Znenie výskumnej otázky „Ste spokojný/á s kultúrnym životom v našej obci?“   

Z merania frekvencie účasti nám vyplynulo, že na aktivitách organizovaných obcou sa zúčastňuje: vždy 

- 22 % respondentov, občas – 70 %, nikdy – 7 %, nevedeli odpovedať – 1 %.  Pri vzájomnou porovnaní 

môžeme konštatovať, že zo skupiny 92 % respondentov, ktorý sa zúčastňujú aktivít organizované 

obcou je 65,36 % tieto aktivity vníma pozitívne. 

 

Graf 23 – Celkové vnímanie kultúrneho života v obci 
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1.3.1.5. Vnímanie kvality web stránky obce jej obyvateľmi  

Graf 24 –  Spokojnosť občanov s obecnou web stránkou 

 

 

Na otázku „Ste spokojný/á s web stránkou našej obce?“, vyjadrilo svoju úplnú, alebo len čiastočnú 

spokojnosť 31 % opýtaných, negatívne vníma web stránku 21 %. V ďalšej časti prieskumu sme 

respondentov položili (s časti) kontrolnú otázku, ktorá mapovala intenzitu návštev respondenta na 

adrese http://www.hodrusa-hamre.sk/. Pri meraní tejto intenzity pomocou otázky „Sledujete aktuality 

na web stránke?“ respondenti odpovedali nasledovne: vždy = 4 %, občas = 41 %, nikdy = 29 %, 

nepoznám = 26 %. Vzhľadom ku skutočnosti, že najväčší percentuálny podiel predstavujú odpovede 

„Neviem sa vyjadriť otázke“ až 48 % (pri meraní intenzity – 26 %), podrobili sme túto skupinu hlbšej 

analýze, z ktorej vyplýva, že až 75 % respondentov vo veku nad 36 rokov (v štruktúre: 36 – 49 rokov = 

24 %, 50 – 60 rokov = 18 % a nad 61 rokov = 33 %) sa nevedelo vyjadriť k predmetnej otázke. Aj na 

základe ďalšej, kontrolnej  otázky sa môžeme domnievať, že v skutočnosti vôbec nenavštevujú obecnú 

web stránku a potvrdilo sa nám, že vekové skupiny skôr narodených nevyužívajú tento efektívny 

komunikačný nástroj. Odpovede respondentov neboli ovplyvnené ich vzdelaním. 

Graf 25 – Celkové vnímanie kvality obecnej web stránky

 

1.3.1.6. Angažovanosť obyvateľstva 

V ďalšej časti dotazníkového prieskumu sme sa zamerali na meranie intenzity pozornosti respondentov 

vo vzťahu ku kľúčovým otázkam. Tieto (s časti aj kontrolné) otázky nám pomohli lepšie pochopiť 
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skutočný záujem obyvateľov na nami vytipované oblasti, ktoré boli determinované snahou zostaviť 

relevantný a v praxi plne využiteľný dokument PHRSR . 

Graf 26 – Komplexný graf angažovanosti obyvateľstva

 

Na základe odpovedí na otázku „Zúčastňujete sa volieb samospráv?“ môžeme konštatovať, že 82 % 

respondentov sa pravidelne zúčastňujú volieb, 13 % občas, 5 %  nikdy a < 0 % (presne 0,43 %) opýtaných 

sa nevedeli k danej otázke vyjadriť. Ak by sme sa na dané výsledky pozreli globálne, ďalej môžeme 

konštatovať, že vzorka respondentov je tvorená obyvateľmi, ktorý sa zapájajú aj formou voľky 

predstaviteľov obce do života samosprávy.  Pre účely tvorby PHRSR je pre nás ďalej dôležité, že v rámci 

prieskumu sa vyjadrili obyvatelia, ktorý sú občiansky uvedomelý a pravidelne volia svojich zástupcov, 

ktorým dôverujú. 

Pri otázke „Oboznamujete sa  s návrhmi územného plánu?“ sa nepotvrdila naša hypotéza o tom, že 

samotný dokument územného plánu je pre veľkú väčšinu obyvateľov obce neznáma. Respondenti 

odpovedali nasledovne: vždy - 15 %, občas - 52%, nikdy - 17 % a neviem sa vyjadriť k predmetnej otázke 

- 16 %.  
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Otázka „Navštevujete starostu so svojimi požiadavkami a návrhmi?“ bola zameraná na mapovanie 

priamej komunikácie medzi obyvateľmi a starostom. Z odpovedí: vždy – 9 %, občas – 44 %, nikdy – 47 

% a neviem sa vyjadriť – < 0 %, vyplynulo, že respondentov môžeme pre účely interpretácie výsledkov 

rozdeliť do dvoch rovnocenných táborov. Skupinu, ktorá nemá problém sa na starostu obrátiť so 

svojimi požiadavkami a návrhmi a na skupinu, ktorá túto možnosť nevyužíva. Táto otázka priamej 

komunikácie plynulo pokračuje aj v nasledujúcej otázke, kde sme sa respondentov pýtali „Zúčastňujete 

sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva?“ Respondenti odpovedali: vždy – 3 %, občas – 33 %, nikdy 

– 60 % a neviem sa vyjadriť k otázke – 4 %. Ak porovnáme aplikáciu priamej komunikácie so starostom 

a využitia inštitútu zasadnutia obecného zastupiteľstva, môžeme výsledky vyhodnotiť ako veľmi 

podobne. 

Jednou z kľúčových úloh celého dotazníkového prieskumu bolo zistiť, aký záujem prejavujú obyvatelia 

obce o informácie o hospodárskom a sociálnom rozvoji obci. Na základe odpovedi: vždy – 15 %, občas 

– 58 %,  nikdy – 15 % a nepoznám odpovedalo – 12 %.  Vzhľadom k tomu, že sa nepreukázal vzťah 

medzi úrovňou vzdelania respondentov a predmetnou otázkou výskumu a ani vplyv veku účastníka, 

môžeme konštatovať, že 73 % opýtaných sa určitou formou a intenzitou zaujímajú o informácie 

o hospodárskom a sociálnom rozvoji obce a 27 % respondentov neprejavujú žiadny záujem a i  napriek 

tomu sa zapojili do tohto prieskumu. 

Z predošlých dvoch časti dotazníkového prieskumu vyplýva, že respondenti, ktorý v tomto prieskume 

reprezentujú obyvateľov obce Orechová Potôň sa zaujímajú o fungovanie miestnej samosprávy 

nekomplexne. Z týchto vyššie uvedených výsledkov môžeme usúdiť, že občania Orechovej Potôni majú 

záujem o aktívnu spoluprácu pri riadení obce. Je však nutné tento záujem podporiť aj so strany 

volených zástupcov samosprávy a vytvoriť maximálne možné podmienky pre prilákanie občanov.  

1.3.1.7. Priority obyvateľov obce 

 

V tretej časť dotazníkového prieskumu sa zameriavame na konkrétne oblasti života obce. Respondenti 

vymedzili aktivity, ktoré by sa podľa ich názoru mali v čo najkratšej miere podporiť, resp. tieto aktivity 

podporia rozvoj obce najmä z pohľadu kvality života občanov.  
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Graf 27 – Priority obyvateľstva I.

 

Z uvedeného grafu vyplýva poradie priorít obyvateľstva. Maximálny počet bodov, ktorý sa dal 

dosiahnuť bolo 1185 = 100 %. 

Tabuľka 3  – Poradie priorít obyvateľstva I. 

Poradie 

priorít 
Názov aktivity % vyjadrenie priorít 

1. Dobudovanie kanalizácie – NAJVYŠSIA PRIORITA 87,43 % 

2. Rekonštrukcia ciest 81,01 % 

3. Rekonštrukcia čističky 77,81 % 

4. Výstavba chodníkov 74,77 % 

5. Verejné osvetlenie 70,89 % 

6. Dažďová kanalizácia 65,23 % 

7. Obecný rozhlas 62,87 % 

8. Výstavba vodovodu 49,37 % 

9. Zriadenie obecného múzea - NAJNIŽŠIA PRIORITA 37,05 % 
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Graf 28 – Priority obyvateľstva II. 

 

Z pohľadu komplexných oblastí života obce respondenti v otázke „Označte oblasti, ktoré sú potrebné 

v obci naliehavo riešiť“ stanovili za najnutnejšie, riešenie nasledovných aspekto

v: 

Tabuľka 4  – Poradie priorít obyvateľstva II. 

Poradie 

priorít 
Názov aktivity % vyjadrenie priorít 

1. Miestne komunikácie – NAJVYŠSIA PRIORITA 77,22 % 

2. Cyklotrasy 60,34 % 

3. Zber a separácia odpadov 59,92 % 

4. Bezpečnosť 54,43 % 

5. - 6. Verejné osvetlenie 51,90 % 

5. - 6. Likvidácia divokých skládok 51,90 % 

7. Čistota verejných priestranstiev 47,68 % 

8. Starostlivosť o zeleň 45,99 % 

9. Detské ihriská 43,88 % 

10. Túlajúce psy 41,35 % 

11. Aktivity pre mládež 39,24 % 

12. Služby 36,29 % 

13. Sociálna služba 35,86 % 

14. Kvalita školstva 34,18 % 
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15. Možnosti bývania 32,49 % 

16. Kultúrne akcie 29,96 % 

17.  Športovisko 24,47 % 

18. Dopravné spojenie 15,19 % 

19. Občiansku aktivizáciu 14,77 % 

20. – 21. Podnikateľské prostredie 12,24 % 

20. - 21. Obnova historických pamiatok 12,24 % 

22. Vzdelávanie pre dospelých 11,81 % 

23. Cestovný ruch – NAJNIŽŠIA PRIORITA 9,70 % 

 

Systematický rozvoj športu v obci, ako súčasti úspešnej stratégie aktívneho života a zdravia 

obyvateľstva vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Z tohto dôvody sme sa obyvateľov obce priamo 

pýtali otázkou „Do ktorých športov by mala prioritne obec investovať?“. Respondenti odpovedali 

nasledovne: 

Graf 29 – Investície do športu určené respondentmi 

 

Z uvedeného grafu vyplýva poradie priorít obyvateľstva. Maximálny počet bodov, ktorý sa dal 

dosiahnuť bolo 237  = 100 %. 

Tabuľka 5  – Investície do športu určené respondentmi 

Poradie 

priorít 
Názov aktivity % vyjadrenie priorít 

1. Futbal  – NAJVYŠSIA PRIORITA 43,88  % 

2. Turistika 24,47  % 

3.  Hádzaná 22,78 % 
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4. Cyklistika 18,99 % 

5. Šach 13,92 % 

6. Stolný tenis 12,66 % 

7. Plážový volejbal 6,75 % 

 

V rámci športových aktivít by občania najviac ocenili podporu najmä najpopulárnejšie športu na 

Slovensku - futbalu. Taktiež prejavili záujem o podporu turistiky, hádzanej či cyklistiky. Je zrejmé, že 

občania majú záujem o kvalitné a všestranné podmienky pre aktívne využívanie voľného času. 

1.3.1.8. Služby a turizmus 

V ďalšej časti prieskumu,  sme sa zamerali na identifikáciu miery spokojnosti respondentov so službami 

v obci, ktoré sú poskytované nielen miestnemu obyvateľstvu ale aj návštevníkom. Opýtaní odpovedali 

jednoznačne.  

Graf 30  – Dopyt obyvateľov po službách

 

Najviac chýbajúcimi službami z pohľadu obyvateľov sú relaxačné a opatrovateľské služby. Pri 

vyhodnotení odpovedí respondentov na otázku „Aké služby chýbajú turistom v obci?“  sa ukázalo, že 

obec by mala rozšíriť hlavne relaxačné a stravovacie služby pre turistov. Z celkového pohľadu môžeme 

konštatovať, že respondentom najviac v obci chýbajú hlavne relaxačné služby. Tento typ služieb by 

poskytol vhodné podmienky nielen pre obyvateľov obce Orechová Potôň, ale aj návštevníkom 

a turistom. Veľká časť občanov by preferovala taktiež poskytovanie opatrovateľských a stravovacích 

služieb.  
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Graf 31  – Dopyt turistov po službách

 

 

Prostredníctvom poslednej uzatvorenej otázky prieskumu „Chceli by ste aby bol v obci večerný život 

vyvolaný turistami alebo návštevníkmi obce?“ mohli opýtaný vyjadriť  svoj postoj k večernému 

spoločenskému životu v obci vyvolaného cestovným ruchom. Respondenti odpovedali nasledovne: 

Graf 32 – Podpora večerného života v obci

 

Na otázku odpovedalo až 96,20 % respondentov. Len 23 % obyvateľov by s týmto spôsobom života, 

nárastom turizmu súhlasila a až 65 % bolo proti. 12 % opýtaných sa nevedelo vyjadriť k danej otázke. 

Môžeme konštatovať, z výsledkov predošlej otázky a aj na základe umiestnenia cestovného ruchu na 

poslednom 23. mieste v tabuľke priorít obce, že obyvatelia obce nemajú záujem o rozvoj cestovného 

ruchu a sú skôr za zachovanie rýdzo vidieckeho charakteru obce s dobrou ponukou relaxačných 

možností. 

Na základe analýzy socio-ekonomických údajov ako aj zhodnotením názorov občanov prostredníctvom 

vyhodnotenia dotazníkového prieskumu sme získali ucelený obraz o súčasnom stave a možnostiach 

ďalšieho rozvoja obce Orechová Potôň. 

1.4. Zhodnotenie súčasného stavu územia   
 

Súčasný stav obce Orechová Potôň načrtáva nielen analýza štatistických údajov ale aj vyhodnotenie 

názoru obyvateľov obce. Na základe týchto informácií však nie je možné jednoznačne určiť skutočný 
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stav a vyvodiť jednoznačné závery. Pre podrobnejšiu analýzu skutočného stavu využívame SWOT 

analýzu, zachytávajúcu základné faktory rozvoja, ako aj analýzu problémov, ktorá podrobnejšie 

popisuje príčiny a dôsledky základných problémov vyskytujúcich sa v obci.  

1.4.1. SWOT analýza 
 

SWOT analýza (Strengths – Weaknesses – Opportunities - Threats) vyjadruje faktory vplývajúce na 

rozvoj obce. V rámci analýzy rozlišujeme štyri typy faktorov:  

- Silné stránky (S) – interné atribúty, ktoré môžu obci napomôcť v rozvoji 

- Slabé stránky (W) – interné atribúty, ktoré sťažujú rozvoj 

- Príležitosti (O) – externé vplyvy, ktoré môžu dopomôcť k rozvoju obce 

- Ohrozenia (T) – externé vplyvy, ktoré môžu ohroziť rozvoj 

Tabuľka 6 - SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

▪ dobrá geografická poloha vzhľadom 

k investičným pólom rastu (Dunajská 

Streda, Galanta) a kohézneho pólu rastu 

Šamorín 

▪ existujúce napojenie na dopravné koridory 

regionálneho významu aj na multimodálne 

koridory  

▪ prírodné podmienky vhodné pre rozvoj 

poľnohospodárstva a cestovný ruchu 

▪ blízkosť hlavného mesta < 45 km 

▪ pozitívna populačná krivka 

▪ schválený územný plán obce Orechová 

Potôň 

▪ nízka zadlženosť obce 

▪ prítomnosť SLOVAKIA RING 

▪ vybudovaná infraštruktúra vzdelávania 

▪ pretrvávajúca kultúrna a športová tradícia 

▪ záujem občanov o dianie v samospráve 

▪ záujem občanov o separovaný zber 

odpadov 

▪ zhoršená kvalita dopravného napojenia na 

rozvojové póly rastu  

▪ nevyhovujúca vzdelanostná štruktúra 

obyvateľstva 

▪ zhoršujúci sa technický stav verejných 

budov 

▪ nízka podpora podnikateľského prostredia 

obcou 

▪ malý počet živnostníkov v obci 

▪ nedostatok finančných prostriedkov 

obecného rozpočtu na realizáciu všetkých 

rozvojových zámerov 

▪ nedostatočná ponuka poskytovaných 

sociálnych služieb so strany obce 

▪ nevyhovujúci stav a kapacita športových 

zariadení  

▪ nízky počet miestnych záujmových 

organizácií 

▪ zhoršujúci sa technický stav kultúrnych 

zariadení 
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▪ pravidelná údržba verejných priestranstiev 

▪ pokrytie obce verejným vodovodom 

▪ kvalitné pokrytie signálom mobilných 

operátorov  

▪ existencia obmedzeného počtu nájomných 

bytových domov 

▪ veľkej časti vybudovaná kanalizačná sieť s 

ČOV 

▪ chýbajúce bytové kapacity 

▪ chýbajúci vodovod 

▪ existencia lokálnych zdrojov znečistenia 

životného prostredia 

▪ nekomplexný systém separovaného zberu 

komunálnych odpadov 

▪ trend úbytku verejnej zelene a zelených zón 

▪ nevyhovujúci technický stav niektorých 

úsekov miestnych komunikácií a chodníkov 

▪ nevytvorené podmienky pre cyklodopravu 

▪ výskyt vandalizmu 

▪ nízka informovanosť občanov o fungovaní 

samosprávy 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

▪ nárast počtu obyvateľov 

▪ využitie podzemných zásob kvalitnej vody 

▪ záujem o zaradenie do MAS a zlepšenie 

dopravnej dostupnosti regiónu 

▪ rozšírenie vzdelávacích aktivít 

▪ čerpanie dotácií z fondov EÚ ako aj štátnych 

fondov 

▪ existencia nevyužívaných objektov 

vhodných pre podnikateľské aktivity 

▪ existencia nevyužívaných objektov 

vhodných pre poskytovanie sociálnych 

služieb 

▪ rastúci záujem o športovo-kultúrne aktivity 

▪ rozpracované zámery modernizácie 

a výstavby športových a kultúrnych areálov 

▪ existencia ČOV 

▪ existencia pozemkov vhodných na výstavbu 

zberného dvora a kompostárne 

▪ starnutie obyvateľstva 

▪ malý záujem podnikateľských subjektov 

o danú lokalitu 

▪ strata vidieckeho charakteru územia 

▪ degradácia prírodného potenciálu 

▪ rastúca intenzifikácia poľnohospodárskej 

výroby 

▪ malá podpora občanov pri rozvoji 

cestovného ruchu 

▪ zhoršenie kvality povrchových vôd 

▪ nezáujem predstaviteľov samosprávy 

o rozvoj obce 

▪ rast zadlženosti obce 

▪ nárast miery migrácie obyvateľov za prácou 

▪ znižovanie kúpyschopnosti obyvateľstva 

▪ nezáujem občanov o dianie v samospráve 
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Na základe takéhoto rozdelenia faktorov vplývajúcich na rozvoj obce Orechová Potôň sa môžeme 

zamerať na konkrétne riešenia a to nasledovným spôsobom: 

- silné stránky obce pôsobia proti možným ohrozeniam; podporou a rozvojom silných stránok môže 

obec predísť prípadným ohrozeniam 

- príležitosti chápeme ako protiváhu slabých stránok; využitím príležitostí môžeme postupne 

odstrániť alebo aspoň minimalizovať slabé stránky  

Tento spôsob je prvotným krokom k vypracovaniu stratégie rozvoja obce. 

1.4.2. Analýza problémov 

Následným krokom je objasnenie príčin základných problémov. Cieľom je identifikovať čiastkové 

problémy na ktorých riešenie sa treba zamerať. 

Problémy sú rozdelené na základe štyroch hlavných oblastí a to: hospodárstvo, ľudské zdroje, životné 

prostredie a infraštruktúra. 
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1.4.2.1. HOSPODÁRSTVO 
Graf 33 - Analýza problémov oblasti hospodárstvo 

 

  

V rámci hospodárstva je hlavným problémom dlhodobo neudržateľný hospodársky vývoj ktorý môže 

neskôr vyústiť do vysokej zadlženosti obce a finančných problémov. Príčin tohto problému je niekoľko. 

Na jednej strane sú to vysoké náklady na prevádzku obecného majetku a na strane druhej úzka 

diverzifikácia hospodárskeho prostredia, ktorá je spôsobená nízkou ponukou podnikateľských 

možností.   
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1.4.2.2. ĽUDSKÉ ZDROJE 
Graf 34 - Analýza problémov oblasti ľudské zdroje 

 

V rámci oblasti ľudských zdrojov je hlavným problémom z hľadiska strategického rozvoja najmä 

stagnujúca úroveň ľudského potenciálu. Daný problém môže vyústiť až do odlivu obyvateľov 

vyplývajúceho s vysokej nezamestnanosti a nízkej dostupnosti základných služieb. Príčinou tohto 

problému je stagnácia rozsahu vzdelávacích aktivít či už z pohľadu rozširovania aktivít základnej školy 

ako aj možnosť celoživotného vzdelávania a rekvalifikačných kurzov. Ďalšou z príčin je nedostatočný 

rozsah poskytovaných zdravotníckych a sociálnych služieb. Treťou konkretizovanou príčinou je 

nedostatočná úroveň dostupnosti základných potrieb obyvateľov ako napr. možnosť aktívneho 

využívania voľného času, či dostupnosť nájomných bytov. 
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1.4.2.3. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Graf 35 - Analýza problémov oblasti životné prostredie 

 

V oblasti životného prostredia považujeme za základný problém z hľadiska rozvoja znižujúcu sa kvalitu 

životného prostredia, resp. nárast aspektov nepriaznivo vplývajúcich na životné prostredie. Dlhodobé 

zanedbávanie tohto problému môže viesť k ohrozeniu prírodného potenciálu a degradácii životného 

prostredia. Príčinami sú najmä: 

- Nedostatočný systém separácie komunálnych odpadov 

- Nedobudovaná verejná kanalizačná sieť 

- Postupné pretváranie vidieckeho rázu 
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1.4.2.4. INFRAŠTRUKTÚRA 
 

Graf 36 - Analýza problémov oblasti infraštruktúra 

 

 

Z pohľadu vybavenosti územia infraštruktúrnymi prvkami je najzávažnejším problémom práve 

nevyhovujúca dopravná dostupnosť, najmä z pohľadu dostupnosti veľkých miest Komárno a Bratislava 

spolu s chýbajúcimi prvkami technickej infraštruktúry. Tento problém môže vplývať na záujem 

podnikateľských subjektov investovať v obci Orechová Potôň, čo negatívne ovplyvní zamestnanosť 

občanov. Príčinou problému je najmä nevyhovujúca dopravná infraštruktúra, ako aj nevyhovujúci stav 
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niektorých úsekov miestnych komunikácií. Ďalším aspektom je absencia infraštruktúry podporujúcej 

bezpečnosť obyvateľov (napr. bezpečnostný kamerový systém). 

Na základe špecifikácie jednotlivých faktorov vplývajúcich na rozvoj spracovaných vo SWOT analýze 

ako aj identifikovaných problémov a ich príčin môžeme vyhodnotiť možnosti rozvoja a stanoviť 

opatrenia ktorých napĺňanie prispeje k strategickému a udržateľnému rozvoju obce Orechová Potôň. 
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2. STRATEGICKÁ ČASŤ 

Základom strategického plánu rozvoja obce Orechová Potôň je analýza súčasného stavu a identifikácia 

problémov ktoré bránia želanému rozvoju. Na základe týchto ukazovateľov je možné špecifikovať 

konkrétne ciele, ktoré chce obec Orechová Potôň dosiahnuť.  

Základný cieľ je definovaný vo vízii, ktorá opisuje postavenie obce Orechová Potôň v dlhodobom 

horizonte. Realizáciou opatrení navrhnutých v PHRSR chce obec dosiahnuť strednodobý cieľ, 

definovaný v rámci strategického cieľa. K dosiahnutiu tohto cieľa, ako aj celkovej vízie je však nutné 

pristupovať parciálne, napĺňaním jednotlivých špecifických cieľov.  

 

2.1. VÍZIA 
Obec Orechová Potôň ako konkurencieschopná obec, nie len v oblasti hospodárstva ale aj  

udržateľného riadenia ľudského potenciálu a systému ochrany životného prostredia.  

Obec prispieva k rozvoju vzdelanosti a celkovej kvality života jej obyvateľov, nielen z pohľadu 

základných občianskych potrieb, ale aj vytváraním prostredia pre rast zamestnanosti.  

Obec Orechová Potôň vytvára podmienky pre udržateľný rast a rozvoj územia vo všetkých oblastiach 

samosprávneho riadenia.  

 

2.2. STRATEGICKÝ CIEĽ 

Zvýšenie kvality života v obci Orechová Potôň do roku 2022 prostredníctvom skvalitnenia 

miestnych služieb, ochranou životného prostredia, znížením nezamestnanosti 

a diverzifikáciou hospodárskej štruktúry využitím prírodného potenciálu obce predovšetkým 

pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a podpory podnikateľského prostredia. 
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2.3. ŠPECIFICKÉ CIELE 
Výsledkom predchádzajúcich krokov je identifikácia štyroch základných priorít: 

- Konkurencieschopná obec Orechová Potôň 

- Podpora rozvoja ľudských zdrojov 

- Udržateľné životné prostredie 

- Kvalitná a moderná infraštruktúra 

V rámci priorít sú zadefinované opatrenia, ktoré prispievajú k riešeniu hlavných rozvojových 

problémov. Ich implementáciou dosiahne obec naplnenie špecifických cieľov, ktoré posúvajú obec 

bližšie k dosiahnutiu stanovenej vízie. 

2.3.1. HOSPODÁRSTVO 
 

Tabuľka 7 - Opatrenie a ich špecifické ciele priority Konkurencieschopná obec Orechová Potôň 

PRIORITA OPATRENIE ŠPECIFICKÝ CIEĽ 

K
o

n
ku

re
n

ci
es

ch
o

p
n

á 
o

b
ec

 

O
re

ch
o

vá
 P

o
tô

ň
 

1.1 Znižovanie nákladov na 

prevádzku verejných budov v 

obci Orechová Potôň 

Minimalizácia  nákladov pri prevádzke verejných budov 

prostredníctvom znižovania energetickej náročnosti a 

efektívnejšieho využívanie energie 

1.2 Podpora diverzifikácie 

hospodárskeho prostredia 

Podporiť rozvoj podnikateľských subjektov a tým 

prispieť k zníženiu nezamestnanosti v obci Orechová 

Potôň 

 

2.3.2. ĽUDSKÉ ZDROJE 
 

Tabuľka 8  - Opatrenie a ich špecifické ciele priority Podpora a rozvoj ľudských zdrojov 

PRIORITA OPATRENIE ŠPECIFICKÝ CIEĽ 

P
o

d
p

o
ra

 r
o

zv
o

ja
 ľu

d
sk

ýc
h

 

zd
ro

jo
v 

2.1 Podpora vzdelávacích 

aktivít 

Zvýšenie zaškolenosti obyvateľov a zvyšovanie 

možností zamestnať sa najmä pre znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie 

2.2 Podpora zdravotníckych 

a sociálnych služieb 

Poskytnúť základnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť 

pre občanov a odstrániť tak aspoň z časti nutnosť 

dochádzania 
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2.3 Podpora voľnočasových 

aktivít obyvateľov 

Poskytnúť občanom čo najširšie možnosti pre rozvoj  

voľnočasových aktivít a športu 

 

2.3.3. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Tabuľka 9 - Opatrenie a ich špecifické ciele priority Udržateľné životné prostredie 

PRIORITA OPATRENIE ŠPECIFICKÝ CIEĽ 

U
d

rž
at

e
ľn

é 
ži

vo
tn

é 
p

ro
st

re
d

ie
 

3.1 Zefektívnenie systému 

odpadového hospodárstva 

Zavedenie efektívneho systému zberu a triedenia 

všetkých zložiek komunálneho odpadu a tým zabránenie 

vytváraniu nelegálnych skládok 

3.2 Efektívne odvádzanie a 

čistenie odpadových vôd 

Zavedenie systému odvodu a čistenia odpadových vôd 

ako prevencia proti závažnému znečisteniu povrchových 

a podzemných vôd 

3.3 Podpora výstavby prvkov 

zelenej infraštruktúry 

Zachovanie vidieckeho charakteru obce spolu so 

zlepšovaním kvality životného prostredia 

 

2.3.4. INFRAŠTRUKTÚRA 
 

Tabuľka 10 - Opatrenie a ich špecifické ciele priority Kvalitná a moderná infraštruktúra 

PRIORITA OPATRENIE ŠPECIFICKÝ CIEĽ 

K
va

lit
n

á 
a 

m
o

d
er

n
á 

in
fr

aš
tr

u
kt

ú
ra

 

4.1 Modernizácia dopravnej 

infraštruktúry 

Zabezpečiť zodpovedajúcu dopravnú dostupnosť 

vzhľadom na výhodnú geografickú polohu obce a 

podporiť tím nie len kvalitu života v obci 

4.2 Kvalitná technická 

infraštruktúra 

Dobudovanie potrebnej technickej infraštruktúry a 

umožniť tým celkový rozvoj obce a bezpečnosti 

obyvateľov 
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3. PROGRAMOVÁ ČASŤ 

V rámci programovej časti sa dostávame k podrobnejšiemu členeniu strategického plánu. Vyššie 

vymedzené opatrenia členíme na podopatrenia kvôli presnejšiemu a konkrétnejšiemu vymedzeniu 

jednotlivých aktivít (projektov). Samotná realizácia aktivít je to, čo dokáže naplniť ciele opatrení až po 

dosiahnutie dlhodobej vízie. 

Pre prehľadnosť a využiteľnosť je strategický program rozdelený do štyroch častí, pričom každá táto 

časť tvorí samostatnú prioritu: 

- Hospodárstvo  

- Ľudské zdroje  

- Životné prostredie 

- Infraštruktúra 

3.1. HOSPODÁRSTVO 
 

Tabuľka 11 - Programová schéma priority Konkurencieschopná obec Orechová Potôň 

PRIORITA OPATRENIE PODOPATRENIE AKTIVITA 

1
. K

o
n

ku
re

n
ci

es
ch

o
p

n
á 

o
b

ec
  O

re
ch

o
vá

 P
o

tô
ň

 

1.1 Znižovanie 

nákladov na prevádzku 

verejných budov v obci 

Orechová Potôň 

1.1.1 Znižovanie 

energetickej náročnosti 

verejných budov 

 Zateplenie Obecného úradu 

 Zateplenie kultúrneho domu 

 Zateplenie školskej jedálne a 

telocvične 

1.1.2 Zefektívnenie 

využívania energie na 

vykurovanie verejných 

budov 

 Zefektívnenie systému 

vykurovania obecného úradu 

využitím OZE 

Zefektívnenie systému 

vykurovania školskej jedálne 

a telocvične využitím OZE 

1.2 Podpora 

diverzifikácie 

hospodárskeho 

prostredia 

1.2.1 Podpora 

cestovného ruchu so 

zameraním na vidiecky 

cestovný ruch 

  

 Výstavba posedenia vo vinohrade 

 Vytvorenie cukrárne a vývarovne 

rekonštrukciou nevyužitej budovy 
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1.2.2 Podpora 

podnikateľského 

prostredia 

Podpora podnikateľského 

prostredia prostredníctvom 

aktivít 

 

3.2. ĽUDSKÉ ZDROJE 
 

Tabuľka 12 - Programová schéma priority Podpora rozvoja ľudských zdrojov 

PRIORITA OPATRENIE PODOPATRENIE AKTIVITA 

2
. P

o
d

p
o

ra
 r

o
zv

o
ja

 ľ
u

d
sk

ýc
h

 z
d

ro
jo

v 

2.1 Podpora 

vzdelávacích aktivít 

2.1.1 Rozšírenie 

vzdelávacích aktivít v 

rámci základnej školy 

Výstavba dopravného ihriska 

Výstavba špecializovaných učební 

2.1.2 Zvyšovanie 

možností zamestnania sa 
Podpora rekvalifikačných kurzov 

2.2 Podpora 

zdravotníckych a 

sociálnych služieb 

2.2.1 Budovanie 

zdravotníckeho 

zariadenia 

Výstavba miestneho zdravotného 

strediska 

Vybudovanie rehabilitačného 

strediska 

2.2.2 Podpora 

poskytovania sociálnych 

služieb 

Výstavba Domovu sociálnych 

služieb 

Zefektívnenie poskytovaných 

terénnych sociálnych služieb 

2.3 Podpora 

voľnočasových aktivít 

obyvateľov 

2.3.1 Investície pre rozvoj 

športu 

Modernizácia a dostavba areálu 

miestneho futbalového ihriska 

Dobudovanie športového areálu 

pri multifunkčnom ihrisku 

2.3.2 Podpora miestnych 

spolkov a združení 

Podpora vzniku miestnych 

záujmových klubov 

Podpora rozvoja miestnych 

záujmových organizácií 

2.4.1 Podpora výstavby 

bytových domov, ako aj 

 Investície do výstavby nájomných 

bytových domov 
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2.4 Investície na 

podporu bytovej 

politiky 

individuálnej výstavby 

bytov 

Investície do vytvorenia 

podmienok pre individuálnu 

bytovú výstavbu 

 

3.3. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Tabuľka 13 - Programová schéma priority Udržateľné životné prostredie 

PRIORITA OPATRENIE PODOPATRENIE AKTIVITA 

3
. U

d
rž

at
e

ľn
é

 ž
iv

o
tn

é
 p

ro
st

re
d

ie
 

3.1 Zefektívnenie 

systému 

odpadového 

hospodárstva 

3.1.1 Podpora 

separovaného zberu 

komunálnych odpadov 

 Rozšírenie zberného dvora v obci 

Orechová Potôň 

Obstaranie technického 

a technologického zariadenia zberného 

dvora 

Obstaranie smetných nádob 

a veľkokapacitných kontajnerov pre 

podporu separovaného zberu 

 Výstavba obecnej kompostárne do 

objemu 10 ton 

3.1.2 Investície do 

odstraňovania 

environmentálnych 

záťaží 

Sanácie existujúcich „čiernych skládok“ 

odpadu 

3.2 Efektívne 

odvádzanie a 

čistenie 

odpadových vôd 

3.2.1 Investície do 

vybudovania verejnej 

kanalizačnej siete 

 Výstavba verejnej siete odvádzania 

odpadových vôd 

Zvýšenie kapacity ČOV 

3.3 Podpora 

výstavby prvkov 

zelenej 

infraštruktúry 

3.3.1 Investície do 

zelenej infraštruktúry v 

intraviláne obce 

Orechová Potôň 

Investície do vytvárania zelených 

oddychových zón 

Investície do vytvárania zelených bariér 

popri hlavnej ceste 

3.3.2 Investície do 

zelenej infraštruktúry v 
Investície do výsadby vetrolamov 
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extraviláne obce 

Orechová Potôň 

 

3.4. INFRAŠTRUKTÚRA 

 

Tabuľka 14 - Programová schéma priority Kvalitná a moderná infraštruktúra 

PRIORITA OPATRENIE PODOPATRENIE AKTIVITA 

4
. K

va
lit

n
á 

a 
m

o
d

e
rn

á 
in

fr
aš
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u
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ú
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4.1 

Modernizácia 

dopravnej 

infraštruktúry 

4.1.1 Kvalitná dopravná 

dostupnosť 

Rekonštrukcia cestnej komunikácie  

Rekonštrukcia a dostavba miestnych 

komunikácií 

4.1.2 Podpora 

nemotorovej dopravy v 

obci Orechová Potôň 

 Rekonštrukcia a dostavba chodníkov pre 

peších 

Výstavba cyklotrás pre podporu 

nemotorovej dopravy občanov 

4.2 Kvalitná 

technická 

infraštruktúra 

4.2.1 Podpora prevencie 

proti kriminalite a 

vandalizmu 

 Vybudovanie kamerového 

monitorovacieho systému 

Podpora osvety v rámci prevencie proti 

kriminalite a vandalizmu 

4.2.2 Investície do 

prvkov verejnej osobnej 

dopravy 

Rekonštrukcia a výstavba zastávok 

prímestskej autobusovej dopravy 
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4. REALIZAČNÁ ČASŤ 

Realizačná časť Programu tvorí všeobecný opis jednotlivých priorít. Podrobnejšie opisuje nielen 

opatrenia, ale aj jednotlivé podopatrenia. Vymedzuje základnú myšlienku každej časti programovej 

stratégie (opatrenia, podopatrenia). V rámci podopatrení vymedzuje rozsah aktivít, ktorých realizáciou 

dosiahne obec stanovené ciele. Okrem aktivít špecifikuje aj cieľové skupiny, na ktoré je dané 

podopatrenie zamerané, resp. ktoré budú mať z jeho realizácie prínos.   

4.1. Priorita 1 Konkurencieschopná obec Orechová Potôň 
 

Základom udržateľného rozvoja je najmä hospodárska situácia v obci. Jej hlavné zameranie spočíva 

v hospodárení s obecným rozpočtom. V tomto smere je samospráva veľmi špecifická oproti 

súkromnému sektoru. Väčšina výdavkov z rozpočtu obce ide na verejne prospešné služby. Vo veľmi 

málo prípadoch výdavky obecného rozpočtu vedú k rastu príjmov.  

Príjmová strana rozpočtu je vo veľkej miere viazaná na príjmy zo štátneho rozpočtu, resp. od občanov. 

Z tohto pohľadu je zložité zvyšovať príjmy obecného rozpočtu.  

Vychádzajúc z týchto záverov je táto priorita zameraná na znižovanie nákladov a snahu o získanie 

dodatočných prostriedkov do rozpočtu obce. 

 

Opatrenie 1.1 Zníženie nákladov na prevádzku verejných budov v obci Orechová Potôň 

 

Cieľom opatrenia je dosiahnuť čo najvyššiu úsporu finančných prostriedkov pri prevádzke verejných 

budov. Väčšina obecných budov je v pôvodnom stave, čo predstavuje vysoké náklady nie len na 

prevádzku v podobe nákladov na spotrebu energií, ale aj na ich údržbu.  

 

Podopatrenie 1.1.1 Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov 

 

Cieľ podopatrenia: 

Maximálne zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov prostredníctvom 

stavebno-technických úprav daných objektov. 

Cieľové aktivity: 
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- Stavebno-technické úpravy verejných budov vrátane zateplenia obvodového plášťa, výmeny 

otvorových výplní, zateplenia strechy 

Cieľové skupiny: 

- Občania obce Orechová Potôň 

- Obec Orechová Potôň 

- Návštevníci obce 

- Žiaci materskej a základnej školy 

- Podnikateľské subjekty 

Zdroje financovania: 

- Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

- Vlastné zdroje 

 

Podopatrenie 1.1.2 Zefektívnenie využívania energie na vykurovanie verejných budov 

 

Cieľ podopatrenia: 

Zefektívnenie využívania energie spotrebovanej na vykurovanie verejných budov s cieľom 

využitia OZE 

Cieľové aktivity: 

- Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích systémov 

- Zavádzanie systémov vykurovania na báze OZE 

Cieľové skupiny: 

- Občania obce Orechová Potôň 

- Obec Orechová Potôň 

- Návštevníci obce 

- Žiaci materskej a základnej školy 

Zdroje financovania: 

- Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

- Vlastné zdroje 
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Opatrenie 1.2 Podpora diverzifikácie hospodárskeho prostredia 

 

Cieľom opatrenia je podporiť podnikateľské prostredie v obci Orechová Potôň a podporiť nárast 

príjmov obecného rozpočtu. Nakoľko sú príjmy obecného rozpočtu vo veľkej miere viazané na 

prostriedky so štátneho rozpočtu a obligatórne poplatky občanov, je nutné rozšíriť zdroje príjmov v čo 

najväčšej miere. 

 

Podopatrenie 1.2.1 Podpora vidieckeho cestovného ruchu so zameraním na vidiecky cestovný ruch 

 

Cieľ podopatrenia: 

Maximalizácia využívania prírodného potenciálu spolu s kultúrno-športovými tradíciami pre 

rozvoj cestovného ruchu so zameraním sa na vidiecky cestovný ruch. 

Cieľové aktivity: 

- Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba prvkov infraštruktúry cestovného ruchu 

- Investície do podpory vytvárania nových ubytovacích kapacít 

- Podpora rozvoja sektoru služieb 

- Investície do udržania a rozvoja krajinotvorných prvkov vidieckeho charakteru 

Cieľové skupiny: 

- Občania obce Orechová Potôň 

- Obec Orechová Potôň 

- Návštevníci obce 

- Podnikateľské subjekty 

Zdroje financovania: 

- Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

- Vlastné zdroje 
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Podopatrenie 1.2.2 Podpora podnikateľského prostredia 

 

Cieľ podopatrenia: 

Podporiť rozvoj podnikateľského prostredia prostredníctvom investícií do základnej 

infraštruktúry. Cieľom je taktiež rast kvality doplnkových poradenských služieb zameraných na 

mikro a malé podniky.  

Cieľové aktivity: 

- Investície do rekonštrukcie a modernizácie nevyužívaných budov vhodných na podnikateľské 

účely 

- Zavádzanie systému poradenstva v oblasti podnikania 

Cieľové skupiny: 

- Občania obce Orechová Potôň 

- Obec Orechová Potôň 

- Návštevníci obce 

- Podnikateľské subjekty 

Zdroje financovania: 

- Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

- Vlastné zdroje 

 

4.2. Priorita 2 Podpora rozvoja ľudských zdrojov 
 

Základom každej samosprávnej jednotky sú jej občania. Sú základným prvok každého sídla. Rast kvality 

života občanov je jedným z hlavných cieľov verejnej správy. Kvalita života občanov sa vyvíja vo 

viacerých úrovniach. Od základných fyziologických potrieb, cez sociálne potreby až po potrebu 

sebarealizácie. Preto je nutné snažiť sa dospieť k rozvoju podmienok, ktoré naplnia všetky tieto oblasti. 

Od základných fyziologických potrieb cez zabezpečenie pocitu istoty až po možnosť maximálneho 

využitia osobnostného potenciálu. 
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Opatrenie 2.1 Podpora vzdelávacích aktivít 

 

Cieľom podpory vzdelávacích aktivít je poskytnúť možnosti kvalitného vzdelávania nielen v rámci 

predškolskej prípravy a základnej školskej dochádzky, ale aj ostatným občanom spolu so zohľadnením 

požiadaviek trhu práce. Moderné systémy vzdelávania detí a mládeže či podpora celoživotného 

vzdelávania a rekvalifikácie všetkých vrstiev obyvateľstva podporí kvalitu ľudského potenciálu a rast 

životnej úrovne. 

 

Podopatrenie 2.1.1 Rozširovanie vzdelávacích aktivít v rámci základnej školy 

 

Cieľ podopatrenia: 

Podporiť modernizáciu a rast kvality vzdelávacieho procesu so zameraním sa na kvalitnú 

prípravu mládeže pre jej ďalší vývoj. Zároveň podporiť čo najširšie spektrum záujmových 

oblastí žiakov. 

Cieľové aktivity: 

- Vytváranie špecializovaných učební prostredníctvom stavebno-technických úprav 

- Investície do materiálno-technického vybavenia 

- Vytváranie podmienok pre rozvoj športu a aktívneho trávenia voľného času 

Cieľové skupiny: 

- Občania obce Orechová Potôň 

- Obec Orechová Potôň 

- Žiaci materskej a základnej školy 

Zdroje financovania: 

- Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

- Vlastné zdroje 

 

Podopatrenie 2.1.2 Zvyšovanie možností zamestnania sa 

 

Cieľ podopatrenia: 
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Podporiť zamestnanosť najmä skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie najmä 

prostredníctvom systému celoživotného vzdelávania a rekvalifikácie s ohľadom na požiadavky 

trhu práce. 

Cieľové aktivity: 

- Organizovanie rekvalifikačných vzdelávacích aktivít 

- Podpora aktivít celoživotného vzdelávania 

- Investície do spoločných aktivít zameraných na podporu zamestnanosti občanov 

Cieľové skupiny: 

- Občania obce Orechová Potôň 

- Obec Orechová Potôň 

- Podnikateľské subjekty 

Zdroje financovania: 

- Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

- Vlastné zdroje 

 

Opatrenie 2.2 Podpora zdravotníckych a sociálnych služieb 

 

Cieľom podpory zdravotníckych a sociálnych služieb je poskytnúť občanom maximálne možné 

podmienky pre kvalitný život. Jedná sa najmä o odstránenie nutnosti cestovania k poskytovateľom 

týchto služieb. Vybudovanie centra prvého kontaktu zabezpečí základnú zdravotnú starostlivosť 

občanom Orechová Potôň. 

 

Podopatrenie 2.2.1 Budovanie zdravotníckeho zariadenia 

 

Cieľ podopatrenia: 

Zabezpečiť občanom základnú zdravotnú starostlivosť priamo v obci a odstrániť tak nutnosť 

dochádzania za službami ako aj vytvoriť atraktívne prostredie pre nových občanov. 

Cieľové aktivity: 
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- Stavebno-technické úpravy miestneho zdravotného strediska 

- Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia zdravotného strediska 

- Podpora zriadenia nových ambulantných jednotiek 

- Podpora zriadenia lekárne 

Cieľové skupiny: 

- Občania obce Orechová Potôň 

- Obec Orechová Potôň 

- Dôchodcovia 

- Matky s deťmi 

Zdroje financovania: 

- Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

- Vlastné zdroje 

 

Podopatrenie 2.2.2 Podpora poskytovania sociálnych služieb 

 

Cieľ podopatrenia: 

Zámerom je skvalitnenie terénnych sociálnych služieb poskytovaných v súčasnosti a vytvorenie 

nových podmienok pre občanov odkázaných na pomoc iných.  

Cieľové aktivity: 

- Podpora poskytovania terénnych sociálnych služieb a ich materiálno-technické zabezpečenie 

- Rekonštrukcia, modernizácia, resp. výstavba zariadenia sociálnych služieb 

- Investície do materiálno-technického vybavenia tohto zariadenia 

- Zavádzanie nových foriem sociálnych služieb 

Cieľové skupiny: 

- Občania obce Orechová Potôň odkázaný na pomoc iných 

- Obec Orechová Potôň 

- Dôchodcovia 
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Zdroje financovania: 

- Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

- Vlastné zdroje 

 

Opatrenie 2.3 Podpora voľnočasových aktivít 

 

Cieľom opatrenia je zabezpečiť kvalitné a vhodné podmienky pre aktívne trávenie voľného času. 

Voľnočasové aktivity zvyšujú kvalitu života občanov ako aj atraktivitu územia. Cieľom je prilákať 

ľudí k spoločným aktivitám a tým k participácii na rozvoji a riadení obce. 

 

Podopatrenie 2.3.1 Investície pre rozvoj športu 

 

Cieľ podopatrenia: 

Vytvoriť vhodné podmienky pre športové vyžitie a prilákanie mládeže k športu. Toto 

podopatrenie podporí zdravý životný štýl nielen mládeže, ale aj ostatných obyvateľov 

a návštevníkov obce. 

Cieľové aktivity: 

- Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba športových areálov 

- Investície do technického vybavenia športovísk 

- Organizovanie a propagácia športových podujatí 

Cieľové skupiny: 

- Občania obce Orechová Potôň 

- Obec Orechová Potôň 

- Návštevníci obce 

- Podnikateľské subjekty 

Zdroje financovania: 

- Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu 
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- Vlastné zdroje 

Podopatrenie 2.3.2 Podpora miestnych spolkov a združení 

 

Cieľ podopatrenia: 

Cieľom opatrenia je podporiť združovanie sa občanov v záujmových spolkoch a združeniach 

pre podporu aktívneho trávenia voľného času, súdržnosti občanov, participácii na riadení 

samosprávy ako aj podporu rozvoja kultúrneho, remeselného či športového potenciálu. 

Cieľové aktivity: 

- Podpora vytvárania nových miestnych spolkov a združení 

- Podpora fungovania existujúcich spolkov a združení 

- Vytváranie materiálno-technických podmienok pre ich fungovanie 

Cieľové skupiny: 

- Občania obce Orechová Potôň 

- Obec Orechová Potôň 

- Dôchodcovia 

- Matky s deťmi 

- Športovci  

- Podnikateľské subjekty 

- Poľovníci 

- Rybári 

Zdroje financovania: 

- Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

- Vlastné zdroje 

 

Opatrenie 2.4 Investície na podporu bytovej politiky 
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Jedným zo základných kritérií usídľovania sa občanov je práve možnosť bývania. Pre rozvoj obce 

je nutné, aby sa občania nesťahovali kvôli nedostupnosti bytových kapacít. Je teda v záujme obce 

Orechová Potôň poskytovať dostatočné a kvalitné možnosti pre bývanie prostredníctvom 

nájomných bytových domov ako aj vhodných podmienok pre individuálnu bytovú výstavbu. 

 

Podopatrenie 2.4.1 Podpora výstavby bytových domov, ako aj individuálnej bytovej výstavby 

 

Cieľ podopatrenia: 

Vytvorenie vhodných podmienok pre bývanie a usadzovanie sa najmä mladých rodín nielen 

s obce.  

Cieľové aktivity: 

- Výstavba nájomných bytových domov 

- Vytvorenie vhodných podmienok pre individuálnu bytovú výstavbu investíciami do základnej 

dopravnej a technickej infraštruktúry 

Cieľové skupiny: 

- Občania obce Orechová Potôň 

- Obec Orechová Potôň 

- Mladé rodiny 

- Ľudia zo širokého okolia 

- Podnikateľské subjekty 

Zdroje financovania: 

- Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

- Vlastné zdroje 

 

4.3. Priorita 3 Udržateľné životné prostredie 
 

Neoddeliteľnou súčasťou strategického rozvoja územia je aj systematická tvorba a ochrana 

životného prostredia. Jednotlivé zložky životného prostredia tvoria základ rozvojového potenciálu 
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a vplývajú na všetky oblasti rozvoja. Preto je nutné chrániť a zlepšovať stav životného prostredia 

v prvom rade odstraňovaním existujúcich záťaží a zdrojov znečistenia a súčasne vytvárať 

preventívne opatrenia zabraňujúce negatívnym vplyvom znečisťujúcich faktorov.  

 

Opatrenie 3.1 Zefektívnenie systému odpadového hospodárstva 

 

Cieľom opatrenia je zaviesť efektívny systém zberu a následnej separácie zložiek komunálneho 

odpadu v obci Orechová Potôň. Realizácia v rámci opatrenia by mala prispieť k odstráneniu 

nelegálnych skládok vytvorených v rámci katastrálneho územia obce a predchádzať vzniku nových 

lokálnych zdrojov znečistenia. 

 

Podopatrenie 3.1.1 Podpora separovaného zberu komunálnych odpadov 

 

Cieľ podopatrenia: 

Vytvorenie efektívneho systému zberu a separácie komunálneho odpadu. Výsledkom podpory 

budú vyseparované zložky komunálneho odpadu pripravené na ďalšie spracovanie 

a recykláciu. 

Cieľové aktivity: 

- Výstavba zberného dvora 

- Investície do technického a technologického vybavenia zberného dvora 

- Výstavba obecnej kompostárne 

- Investície do technického a technologického vybavenia kompostárne 

- Podpora vytvárania zberných hniezd 

- Obstaranie smetných nádob a veľkokapacitných kontajnerov 

- Podpora informačnej kampane a osvety zameranej na proces separácie odpadov 

Cieľové skupiny: 

- Občania obce Orechová Potôň 

- Obec Orechová Potôň 

- Návštevníci obce 
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- Podnikateľské subjekty 

Zdroje financovania: 

- Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

- Vlastné zdroje 

 

Podopatrenie 3.1.2 Investície do odstraňovania environmentálnych záťaží 

 

Cieľ podopatrenia: 

Cieľom je odstránenie všetkých nelegálnych skládok odpadov v katastrálnom území obce 

a zavedenie preventívnych opatrení nasmerovaných k predchádzaniu vzniku týchto skládok. 

Cieľové aktivity: 

- Sanácia nelegálnych skládok odpadu 

- Revitalizácia danej lokality 

- Vytvorenie systému zabraňujúceho opätovnému nelegálneho skládkovania odpadov 

Cieľové skupiny: 

- Občania obce Orechová Potôň 

- Obec Orechová Potôň 

- Návštevníci obce 

- Podnikateľské subjekty 

Zdroje financovania: 

- Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

- Vlastné zdroje 

 

Opatrenie 3.2 Efektívne odvádzanie a čistenie odpadových vôd 
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Opatrenie je zamerané na dobudovanie systému verejnej kanalizačnej siete napojenej na čističku 

odpadových vôd. Cieľom tohto riešenia je zníženie znečistenia povrchových a podzemných vôd 

v dôsledku priesaku a voľného vypúšťania odpadových vôd.  

 

Podopatrenie 3.2.1 Investície do vybudovania verejnej kanalizačnej siete 

 

Cieľ podopatrenia: 

Cieľom je vybudovanie verejnej kanalizačnej siete s napojením na existujúcu ČOV a tým 

zníženie znečistenia povrchových a podzemných vôd v dôsledku priesaku a voľného vypúšťania 

odpadových vôd. 

Cieľové aktivity: 

- Výstavba verejnej kanalizačnej siete  

- Rekonštrukcia, resp. zvýšenie kapacity existujúcej ČOV 

Cieľové skupiny: 

- Občania obce Orechová Potôň 

- Obec Orechová Potôň 

- Návštevníci obce 

- Podnikateľské subjekty 

Zdroje financovania: 

- Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

- Vlastné zdroje 

Opatrenie 3.3 Podpora výstavby prvkov zelenej infraštruktúry 

 

Základným potenciálom obce je práve vidiecke prostredie tvorené krajinnou štruktúrou. 

V súčasnosti je však ohrozujúca postupná snaha pretvárania vidieckeho rázu smerom 

k mestskému. Cieľom podpory výsadby prvkov zelenej infraštruktúry je na jednej strane 

zabránenie takejto zmeny a na strane druhej je prínosom pre kvalitu životného prostredia. 
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Podopatrenie 3.3.1 Investície do zelenej infraštruktúry v intraviláne obce Orechová Potôň 

Cieľ podopatrenia: 

Cieľom investícií do zelenej infraštruktúry je hlavne zlepšenie životného prostredia občanov, 

no v neposlednom rade takéto aktivity prispejú k zlepšeniu estetického vidieckeho prostredia. 

Cieľové aktivity: 

- Výstavba zelených zón a oddychových parkov 

- Výsadba zelených koridorov popri prvkoch dopravnej infraštruktúry 

- Investície do údržby a obnovy súčasnej zelene 

Cieľové skupiny: 

- Občania obce Orechová Potôň 

- Obec Orechová Potôň 

- Návštevníci obce 

- Podnikateľské subjekty 

Zdroje financovania: 

- Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

- Vlastné zdroje 

Podopatrenie 3.3.2 Investície do zelenej infraštruktúry v extraviláne obce Orechová Potôň 

 

Cieľ podopatrenia: 

Cieľom je zamerať sa na krajinotvornú činnosť, ktorá v rámci čoraz vyššej intenzifikácie 

poľnohospodárskej výroby a rozširovaniu sa okrajových častí obcí zaniká. Prínosom takýchto 

aktivít nie je len estetický dopad, ale taktiež ochrana prírody a životného prostredia v podobe 

ochrany pôdy pred veternou a vodnou eróziou.  

Cieľové aktivity: 

- Výsadba vetrolamov a alejí 

- Ochrana a obnova existujúcich vetrolamov a alejí 

Cieľové skupiny: 
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- Občania obce Orechová Potôň 

- Obec Orechová Potôň 

- Návštevníci obce 

- Poľnohospodárske podniky 

Zdroje financovania: 

- Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

- Vlastné zdroje 

 

4.4. Priorita 4 Kvalitná a moderná infraštruktúra 
 

Z hľadiska potenciálu obce, je asi najdôležitejším faktorom dopravná dostupnosť a rozsah 

technickej infraštruktúry. Nejde pritom len o atraktivitu z pohľadu občanov, ale najmä 

podnikateľských subjektov. Pri rozhodovaní sa podnikateľského subjektu o novej lokalizácii 

podniku je prvoradým kritériom dopravná dostupnosť a infraštruktúrna vybavenosť územia. Preto 

je táto priorita rovnako nezanedbateľnou ako všetky doposiaľ špecifikované. 

 

Opatrenie 4.1 Modernizácia dopravnej infraštruktúry 

 

Cieľom modernizácie dopravnej infraštruktúry je práve vytvorenie vhodných podmienok jednak 

pre lokalizáciu podnikateľských subjektov, ako aj pre rozvoj cestovného ruchu a kvality života 

občanov. 

 

Podopatrenie 4.1.1 Kvalitná dopravná dostupnosť 

 

Cieľ podopatrenia: 

Vybudovať kvalitnú a komplexnú cestnú infraštruktúru zodpovedajúcu požiadavkám širokej 

cieľovej skupiny.  

Cieľové aktivity: 
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- Rekonštrukcia a modernizácia úsekov miestnych komunikácií 

- Výstavba nových úsekov miestnych komunikácií 

- Investície na prevádzku a údržbu miestnych komunikácií 

- Investície do zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v obci Orechová Potôň 

Cieľové skupiny: 

- Občania obce Orechová Potôň 

- Obec Orechová Potôň 

- Návštevníci obce 

- Cyklisti  

- Podnikateľské subjekty 

Zdroje financovania: 

- Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

- Vlastné zdroje 

 

Podopatrenie 4.1.2 Podpora nemotorovej dopravy v obci Orechová Potôň 

 

Cieľ podopatrenia: 

Zatraktívnenie nemotorovej dopravy, najmä cyklistiky, nie len občanom ale aj návštevníkom 

obce Orechová Potôň. Cieľom je vybudovať komplexnú cyklo-infraštruktúru ktorá bude neskôr 

napojená na regionálnu i medzinárodnú sieť.  

Cieľové aktivity: 

- Výstavba cyklotrás 

- Zabezpečenie doplnkovej infraštruktúry k cyklotrasám 

- Investície do prevádzky a údržby cyklotrás 

Cieľové skupiny: 

- Občania obce Orechová Potôň 

- Obec Orechová Potôň 
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- Návštevníci obce 

Zdroje financovania: 

- Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

- Vlastné zdroje 

 

Opatrenie 4.2 Kvalitná technická infraštruktúra 

 

Popri dopravnej infraštruktúre je zásadným ukazovateľom úrovne rozvoja práve technická 

infraštruktúra.  

 

Podopatrenie 4.2.1 Podpora prevencie proti kriminalite a vandalizmu 

 

Cieľ podopatrenia: 

Cieľom je zavedenie systému monitorovania verených priestranstiev a tým predchádzať 

kriminalite a vandalizmu.  

Cieľové aktivity: 

- Investície do výstavby kamerového systému 

- Investície na prevádzku kamerového systému 

- Podpora osvety a informovanosti v rámci prevencie proti kriminalite 

Cieľové skupiny: 

- Občania obce Orechová Potôň 

- Obec Orechová Potôň 

- Návštevníci obce 

- Podnikateľské subjekty 

Zdroje financovania: 

- Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu 
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- Vlastné zdroje 

 

Podopatrenie 4.2.2 Investície do prvkov verejnej osobnej dopravy 

 

Cieľ podopatrenia: 

Skvalitnenie miestnej technickej infraštruktúry verejnej osobnej dopravy. 

Cieľové aktivity: 

- Rekonštrukcia, modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy 

- Obstaranie doplnkových prvkov ako napr. smetné nádoby, osvetlenie, atď.  

Cieľové skupiny: 

- Občania obce Orechová Potôň 

- Obec Orechová Potôň 

- Návštevníci obce 

- Podnikateľské subjekty 

Zdroje financovania: 

- Verejné financie v podobe Fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

- Vlastné zdroje 
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5. FINANČNÁ ČASŤ      

5.1. Indikatívny finančný plán PHRSR  

5.1.1. Priorita 1 Konkurencieschopná obec Orechová Potôň 

PRIORITA OPATRENIE PODOPATRENIE AKTIVITA 

Predpokladaný 

termín 

realizácie 

Predpokladaná 

výška 

nákladov 

Zdroje financovania Garant 

1
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o
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o
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1.1 Znižovanie nákladov 

na prevádzku verejných 

budov v obci Orechová 

Potôň 

1.1.1 Znižovanie 

energetickej náročnosti 

verejných budov 

 Zateplenie Obecného úradu 

    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

 Zateplenie kultúrneho domu 

    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

 Zateplenie ZŠ, MŠ 

    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

Zateplenie telocvične a šatne 

  

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

1.1.2 Zefektívnenie 

využívania energie na 

vykurovanie verejných 

budov 

 Zefektívnenie systému vykurovania 

obecného úradu využitím OZE 
    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

Zefektívnenie systému vykurovania ZŠ, 

MŠ, telocvične a šatne s využitím OZE 
    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 



 
 

65 

1.2 Podpora 

diverzifikácie 

hospodárskeho 

prostredia 

1.2.1 Podpora 

cestovného ruchu so 

zameraním na vidiecky 

cestovný ruch 

Náučné chodníky 

    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

Výstavba obecného penziónu 

  

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

 Výstavba posedenia  

    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

Výstavba obecného múzea  

    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

Podpora rozvoja a zachovania tradícií  

    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

1.2.2 Podpora 

podnikateľského 

prostredia 

Vybudovanie Centra služieb 

    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

Podpora podnikateľského prostredia 

prostredníctvom aktivít  
    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

  Vybudovanie obecnej tržnica 

  

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 
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5.1.2. Priorita 2 Podpora rozvoja ľudských zdrojov 

PRIORITA OPATRENIE PODOPATRENIE AKTIVITA 

Predpokladaný 

termín 

realizácie 

Predpokladaná 

výška 

nákladov 

Zdroje financovania Garant 

 2
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2.1 Podpora 

vzdelávacích aktivít 

2.1.1 Rozšírenie 

vzdelávacích aktivít v 

rámci základnej školy 

Výstavba dopravného ihriska 

    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

Výstavba špecializovaných učební 

    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

2.1.2 Zvyšovanie 

možností zamestnania sa 
Podpora rekvalifikačných kurzov 

    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

2.2 Podpora 

zdravotníckych a 

sociálnych služieb 

2.2.1 Budovanie 

zdravotníckeho 

zariadenia 

Výstavba miestneho zdravotného 

strediska 
    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

Vybudovanie rehabilitačného 

strediska 
    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

2.2.2 Podpora 

poskytovania sociálnych 

služieb 

Výstavba Domovu sociálnych služieb 

    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

Zefektívnenie poskytovaných 

terénnych sociálnych služieb 
    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 



 
 

67 

2.3 Podpora 

voľnočasových aktivít 

obyvateľov 

2.3.1 Investície pre 

rozvoj športu 

Výstavba WORKOUT ihriska  pre deti a 

dospelých 
    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

Modernizácia a dobudovanie 

športového areálu  
    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

2.3.2 Podpora miestnych 

spolkov a združení 

Podpora vzniku miestnych záujmových 

klubov 
    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

Podpora rozvoja miestnych 

záujmových organizácií 
    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

2.3.3 Podpora kultúry a 

tradícií 
Vybudovanie vonkajšieho javiska 

  

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

2.4 Investície na 

podporu bytovej politiky 

2.4.1 Podpora výstavby 

bytových domov, ako aj 

individuálnej výstavby 

bytov 

Investície do výstavby a kúpa 

nájomných bytových domov 
    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

Investície do vytvorenia podmienok 

pre individuálnu bytovú výstavbu 
    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 
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5.1.3. Priorita 3 Udržateľné životné prostredie 

PRIORITA OPATRENIE PODOPATRENIE AKTIVITA 

Predpokladaný 

termín 

realizácie 

Predpokladaná 

výška 

nákladov 

Zdroje financovania Garant 

3
. U

d
rž

at
e

ľn
é

 ž
iv

o
tn

é
 p

ro
st

re
d

ie
 

3.1 Zefektívnenie 

systému odpadového 

hospodárstva 

3.1.1 Podpora 

separovaného zberu 

komunálnych odpadov 

Vybudovanie zberného dvora v obci 

Orechová Potôň 
    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

Obstaranie technického 

a technologického zariadenia 

zberného dvora     

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

Obstaranie smetných nádob 

a veľkokapacitných kontajnerov pre 

podporu separovaného zberu     

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

Výstavba obecnej kompostárne 

    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

3.1.2 Investície do 

odstraňovania 

environmentálnych 

záťaží 

Sanácie existujúcich „čiernych 

skládok“ odpadu 
    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

Sanácia BROWN FIELDu 

  

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

3.2 Efektívne odvádzanie 

a čistenie odpadových 

vôd 

3.2.1 Investície do 

vybudovania verejnej 

kanalizačnej siete 

Výstavba verejnej siete odvádzania 

odpadových vôd 
    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 
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Rekonštrukcia a zvýšenie kapacity ČOV 

    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

3.3 Podpora výstavby 

prvkov zelenej 

infraštruktúry 

3.3.1 Investície do 

zelenej infraštruktúry v 

intraviláne obce 

Orechová Potôň 

Investície do vytvárania zelených 

oddychových zón 
    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

Investície do vytvárania zelených 

bariér popri hlavnej ceste 
    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

Výsadba orechového hája 

  

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

3.3.2 Investície do 

zelenej infraštruktúry v 

extraviláne obce 

Orechová Potôň 

Investície do výsadby vetrolamov 

 
  

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

 

3.4 Efektívne 

zásobovanie pitnou 

vodou 

3.4.1 Investície do 

systému zásobovania 

obyvateľstva pitnou 

vodou 

Výstavba verejného vodovodu 

  

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 
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5.1.4. Priorita 4 Kvalitná a moderná infraštruktúra 
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PRIORITA OPATRENIE PODOPATRENIE AKTIVITA 

Predpokladaný 

termín 

realizácie 

Predpokladaná 

výška 

nákladov 

Zdroje financovania Garant 
4

. K
va

lit
n
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a 

m
o

d
e
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á 
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u
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ú
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4.1 Modernizácia 

dopravnej 

infraštruktúry 

4.1.1 Kvalitná dopravná 

dostupnosť 

Rekonštrukcia cestnej komunikácie  

    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a 

štátneho rozpočtu                                  

VÚC 

Rekonštrukcia a dostavba miestnych komunikácií 2015 - 2022 

  

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a 

štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

Výstavba parkovísk  

 

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a 

štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

4.1.2 Podpora 

nemotorovej dopravy v 

obci Orechová Potôň 

 Rekonštrukcia a dostavba chodníkov pre peších 

    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a 

štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

Výstavba cyklotrás pre podporu nemotorovej dopravy 

občanov 

    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a 

štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

4.2 Kvalitná 

technická  

4.2.1 Podpora prevencie 

proti kriminalite a 

vandalizmu 

 Vybudovanie kamerového monitorovacieho systému 

    

- Verejné zdroje zo 

štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 
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a bezpečnostná 

infraštruktúra 
Podpora osvety v rámci prevencie proti kriminalite a 

vandalizmu 
    

- Verejné zdroje zo 

štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia 

  

- Verejné zdroje zo 

štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

4.2.2 Investície do prvkov 

verejnej osobnej dopravy 

Rekonštrukcia a výstavba zastávok prímestskej 

autobusovej dopravy 

    

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a 

štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 

 
4.2.3 Podpora ochrany 

majetku 
Výstavba hasičskej zbrojnice 

  

- Verejné zdroje z                                           

Fondov EÚ a 

štátneho rozpočtu                                 

- vlastné zdroje 

Obec 
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Príloha č. 1 - Zoznam informačných zdrojov použitých v PHRSR 

 

Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011  

Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020  

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2009 - 2015 

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Orechová Potôň 2007 

Územný plán obce Orechová Potôň 

Zákon č. 539/2008 Z. z.  o podpore regionálneho rozvoja 

Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

Interné materiály Obecného úradu Orechová Potôň 

Databáza Štatistického úradu SR „DATAcube“ dostupná na  http://datacube.statistics.sk/  

Pôdny portál dostupný na www.podnemapy.sk 

Dotazníkový prieskum vykonaný v obci Orechová Potôň 

Internetová stránka obce Orechová Potôň www.orechovapoton.sk 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 http://census2011.statistics.sk/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/TM1WebLogin.aspx
http://www.podnemapy.sk/
http://www.orechovapoton.sk/
http://census2011.statistics.sk/
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Príloha č. 2 -  Vzor dotazníka 
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Tisztelt lakosság,   

az Ön véleménye kulcsfontosságú községünk további fejlődése szempontjából. E névtelen, önkéntes 

kérdőív kitöltésével, amely csupán pár percet vesz igénybe, segítenek nekünk egy fontos stratégia 

anyag elkészítésében, amely a : Diósförgepatony Község gazdasági és szociális felesztési prograjma.  

Köszönjük az együttműködést és az idejüket 

Vhodnú odpoveď označte krížikom. / Megfelelő választ jelöljék x-el. 

 

1.1 Vaše pohlavie / Neme   □ ŽENA/ NŐ  □ MUŽ/ FÉRFI 

1.2 Vek / Kora   □ 15-19 □ 20-25 □ 26-35 □ 36-49 □ 50-60   □61 a viac 

1.3 Vzdelanie / Végzettsége   

□ základné   □ stredné odborné bez maturity □ vysokoškolské I. stupňa 

      alapiskola                                      szakközép érettségi nélkül                          főiskola I. szint 

□ učňovské   □ stredné odborné s maturitou □ vysokoškolské II. Stupňa 

       inasiskola                                       szakközép érettségivel                               főiskola II. szint 

□ vyššie odborné  □ stredné všeobecné   □ vysokoškolské III. Stupňa 

       emeltszintű szakközép                általános középiskola                                 főiskola III. szint 

 

Zaznačte na priamke krížikom Váš názor / Véleményüket jelöljék meg kereszttel az egyenesen 

                   Minta:  

 

 

 

 

2.1 Ste spokojný/á s rozvojom obce za posledných 5 rokov? / Elégedett a község fejlődésével az 

utóbbi 5 évben?

som spokojný        neviem sa vyjadriť         som nespokojný 

elégedett vagyok            nem tudom         nem vagyok elégedett 
2.2 Ste spokojný/á s bezpečnosťou v našej obci? / Elégedett a község biztonságával?

som spokojný        neviem sa vyjadriť         som nespokojný 

elégedett vagyok            nem tudom                nem vagyok elégedett 

Vážení spoluobčania,  

Váš názor je kľúčový pri ďalšom smerovaní našej obce. Vyplnením tohto 

anonymného, dobrovoľného dotazníka, ktorý Vám zaberie len pár minút, nám 

pomôžete pri tvorbe dôležitého strategického materiálu: Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce Orechová Potôň.  

Ďakujeme za Vašu ochotu a čas 
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2.3 Ste spokojný/á s rozvojom turizmu v našej obci? / Elégedett a turizmus fejlődésével 

községünkben?

som spokojný        neviem sa vyjadriť         som nespokojný 

elégedett vagyok            nem tudom         nem vagyok elégedett 
    

 

2.4 Ste spokojný/á s kultúrnym životom v našej obci? / Elégedett a kulturális élettel községünkben?

som spokojný        neviem sa vyjadriť         som nespokojný 

elégedett vagyok            nem tudom         nem vagyok elégedett 

 

 

2. 5 Ste spokojný/á s web stránkou našej obce? / Elégedett községünk weboldalával?

som spokojný        neviem sa vyjadriť         som nespokojný 

elégedett vagyok            nem tudom         nem vagyok elégedett  
 

Vhodnú odpoveď označte krížikom. / A helyes választ jelölje meg x-el. 

3.1 Sledujete  aktuality na web stránke obce? / Követi az aktualitásokat a község weboldalán? 

□ vždy/ mindig □ občas / néha     □ nikdy / soha              □ nepoznám / nem ismerem 

3.2 Sledujete  informácie o hospodárskom a sociálnom rozvoji obce? / Követi az információkat a 

község gazdasági és szociális fejlődéséről? 

□ vždy/ mindig □ občas / néha     □ nikdy / soha              □ nepoznám / nem ismerem 

3.3 Zapájate sa aktívne do života cirkvi? / Bekapcsolódik aktívan az egyház életébe? 

□ vždy/ mindig □ občas / néha     □ nikdy / soha              □ nepoznám / nem ismerem 

3.4 Zúčastňujete sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva? / Részt vesz a község 

képviselőtestületének ülésein? 

□ vždy/ mindig □ občas / néha     □ nikdy / soha              □ nepoznám / nem ismerem 

3.5 Navštevujete starostu so svojimi požiadavkami a návrhmi? / Megkeresi a polgármestert a saját 

kéréseikkel és javaslataikkal? 
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□ vždy/ mindig □ občas / néha     □ nikdy / soha              □ nepoznám / nem ismerem 

3.6 Oboznamujete sa s návrhmi územného plánu? / Ismerkednek  a Falufejlesztési terv 

javaslataival? 

□ vždy/ mindig □ občas / néha     □ nikdy / soha              □ nepoznám / nem ismerem 

3.7 Zúčastňujete sa na podujatiach organizovaných v obci? / Részt vesz a községben szervezett 

rendezvényeken? 

□ vždy/ mindig □ občas / néha     □ nikdy / soha              □ nepoznám / nem ismerem 

3. 8 Zúčastňujete sa volieb do samospráv? / Részt vesz a helyhatósági választásokon? 

□ vždy/ mindig □ občas / néha     □ nikdy / soha              □ nepoznám / nem ismerem 

 

Priraďte počet bodov podľa dôležitosti  ( 1  - najmenej dôležité, 5 – najdôležitejší) 

Rendelje hozzá a pontszámokat fontosság szerint  ( 1  - kevésbé fontos, 5 – legfontosabb) 

 

4. Ktoré aktivity majú podľa Vás najvyššiu prioritu / Ön szerint mely tevékenységek  a 

legfontosabbak: 

 Aktivita / Tevékenység 
Priorita / Fontosság 
(vpíšte počet bodov) 
(írja ki a pontszámot) 

4.1 
Dobudovanie kanalizácie  
Szennyvízhálózat befejezése 

 

4.2 
Rekonštrukcia ciest  
Utak felújítása 

 

4.3 
Výstavba chodníkov 
Járdaépítés 

 

4.4 
Výstavba vodovodu 
Vízhálózat kiépítése 

 

4.5  
Verejné osvetlenie 
Közvilágítás 

 

4.6 
Rekonštrukcia čističky odpadových vôd 
Szennyvíztisztító felújítása 

 

4.7 
Zriadenie obecného múzea 
Falumúzeum létesítése 

 

4.8 
Dažďová kanalizácia 
Esővízelvezetés 

 

4.9 
Obecný rozhlas 
Hangoshíradó 

 

  

5. Označte (krížikom) oblasti, ktoré sú potrebné v obci naliehavo riešiť / Jelölje (x-el) azon 

területeket, melyeket sürgősen szukséges megoldani 
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□ miestne komunikácie □ športoviská   □ zber a separácia odpadov 

        helyi utak           sportlétesítmények         szemétgyüjtés és szelektálás 

□ bezpečnosť   □ túlajúce psy   □ dopravné spojenie 

       biztonság                                       kóborkutyák                                   tömegközlekedés 

□ verejné osvetlenie  □ sociálna starostlivosť □ obnova historických pamiatok 

       közvilágítás                                    szociális szolgáltatás                    történelmi műemlékek felújítása 

□ možnosti bývania  □ cestovný ruch  □ likvidácia divokých skládok 

       lakhatási lehetöségek                  idegenforgalom                             szemétlerakatok felszámolása 

□ starostlivosť o zeleň               □ kultúrne akcie  □ kvalitu školstva 

       zöldterületekről való                   kultúrális rendezvények               oktatás mimősége 

       gondoskodás 

□ podnikateľské prostredie □ občiansku aktivizáciu □ vzdelávanie pre dospelých 

       vállalkozói környezet                   polgári aktivizálás                         oktatás a felnőttek részére 

□ detské ihriská  □ aktivity pre mládež  □ čistota verejných priestranstiev 

       játszóterek                                    rendezvények a fiataloknak         közterületek tisztasága 

□ služby   □ cyklotrasa   □ .............................................  

       szolgáltatások                               kerékpárút                                     

 

6. Do ktorých športov by mala prioritne obec investovať (ročne koľko eur) / Mely sportokba 

kellene a falunak leginkább  beruházni? 

□ futbal .................           □ hádzaná ...................      □ stolný tenis ............          □ šach..............  

       labdarúgás .............           készilabda ...............             asztalitenisz .............                 sakk ............. 

□ plážový volejbal........... □ cyklistika ..............            □ turistika ...............         □ tenis ............              

       strandröplabda ...........         kerékpározás .............           turisztika .............                tenisz ...........                   

 

7.1 Aké služby Vám v obci chýbajú? / Mely szolgáltatások hiányoznak községünkben? 

□ stravovacie  □ relaxačné  □ vzdelávacie  □ opatrovateľské  

        Vendéglátás                    kikapcsolódás                  oktatás                             gondozás 

□ ubytovacie  □ ................  □ ................  □ ................ 

       Elszállásolás 

 

7.2 Aké služby tu podľa Vás  chýbajú turistom? / Mely szolgáltatások hiányoznak a turistáknak Ön 

szerint? 

□ stravovacie  □ relaxačné  □ ubytovacie  □ atrakcie 
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       vendéglátás                     kikapcslódás                    szállásadás                      atrakciók 

□ ................  □ ................  □ ................  □ ................ 

 

7.3 Chceli by ste, aby bol v obci večerný život pre turistov? / Szeretnék, hogy a községben legyen-

e esti élet a turisták számára? 

□ NIE, obec by mala v prvom rade slúžiť obyvateľom.  Cestovný ruch by sa mal rozvíjať cez deň 

       NEM, a községnek elsősorban a lakosokat kell szolgálnia. Az idegenforgalomnak  

        napközben kell fejlődnie 

 

□ ÁNO, obec by mala žiť a vyť atraktívna aj pre turistov. S turizmom by sa zvýšila aj kvalita života  

       IGEN, a községnek élnie kellene és csalogatónak lennie a turisták számára. A turizmussal  

        emelkedne az életszínvonal 
 

□ NEVIEM SA VYJADRIŤ / NEM TUDOM   

 

8. Vaše ďalšie pripomienky, návrhy a odporúčania k rozvoju obce? / . Az Önök további 

megjegyzései, javaslatai a község fejlődéséhez? 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčania, 

ďakujeme za Vaše hodnotné postrehy, názory, pripomienky a nápady, vďaka ktorým  

dokážeme spoločne rozvíjať našu obec Orechovú Potôň.  

Žiadame vyplnené dotazníky vrátiť, a vložiť do urny umiestnenej na chodbe kultúrneho 

domu.  

Tisztelt lakosok, 

Köszönjük értékes észrevételüket, véleményüket, megjegyzésüket, melynek köszönhetően 

közösen fejleszeni tudjuk községünket, Diósförgepatonyt. 

Kérjük a kitöltött íveket visszahozni, és a kultúrház folyosóján elhelyezett urnába dobni. 

 

 


