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1

Úvodná časť

1.1 Poslanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šípkové je hlavným
strategickým dokumentom pri určovaní smerovania ďalšieho rozvoja územia obce Šípkové,
ktorým sa riadia zástupcovia obce pri výkone svojej činnosti a rozhodovaní a odzrkadľuje
potreby obyvateľov obce. Je jedným z hlavných nástrojov, prostredníctvom ktorého obec
zabezpečuje regionálny rozvoj.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHSR“) je
strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami
ustanovenými v národnej stratégii regionálneho rozvoja a zohľadňuje ciele a priority ustanovené
v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území
ktorého sa obec nachádza. Je vypracovaný podľa Metodiky na vypracovanie programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, verzia 2.0, február 2015.
Základný legislatívny rámec pre vypracovanie PHSR obce Šípkové tvorí Zákon NR SR č.
539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja a Zákon NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení.
Potreba vypracovať nový PHSR obce Šípkové je podmienená zmenenými podmienkami
v spoločnosti a života obce, ďalej zo zmenených legislatívnych podmienok v SR (schválenie
novely zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja) a vyplýva z prípravy na nové
programové obdobie 2014-2020 pre čerpanie štrukturálnych a investičných fondov Európskej
únie. Pri jeho vypracovaní boli zohľadnené aj nasledovné dokumenty: Partnerská dohoda SR na
roky 2014-2020, Národná stratégia regionálneho rozvoja - priority Trnavského samosprávneho
kraja (ďalej len TTSK), Regionálna integrovaná územná stratégia (ďalej len RIUS).
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, spolu s územným plánom, je
základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania
situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších
subjektov v území, formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na
jej zabezpečenie. PHSR sa spracováva spravidla na 7 rokov s dlhodobým výhľadom na
10 – 14 rokov. PHSR koncepčne, systémovo analyzuje a určuje budúcnosť rozvoja spolu
s činnosťami, investičnými projektmi so zdrojovým krytím na jej zabezpečenie. Vytvára
rámec, ktorého naplnenie bude zárukou, že PHSR nebude zbytočne rozsiahlym a len
popisným zoznamom nereálnych zámerov (zoznamom vecí, na ktoré obec nemá peniaze), ale
skutočným strategickým rozvojovým dokumentom s cieľom dosiahnuť rast životnej úrovne
na konkrétnom území. Pri jeho vypracovaní sa uplatnil princíp partnerstva. Partnerstvo je
spolupráca sociálno-ekonomických partnerov na príprave, uskutočňovaní, financovaní,
monitorovaní a hodnotení realizácie priorít a cieľov podpory regionálneho rozvoja.
Sociálno-ekonomickí partneri sú ústredné orgány štátnej správy, miestne orgány štátnej
správy, vyššie územné celky, obce, mikroregionálne združenia a iné fyzické a právnické osoby
pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.
Súčasťou materiálu sú aj prílohy (grafy, mapy, tabuľky), ktoré k základnému textu majú
vysvetľujúci a doplňujúci charakter.
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Tabuľka 1 Zámer spracovania PHSR
Názov dokumentu

-

Dátum schválenia PHSR
Publikovaný verejne po
častiach
Forma spracovania

-

Riadenie procesu
spracovania

-

Zámer spracovania PHSR
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šípkové na roky
2016-2022
10.12.2015

Obdobie spracovania

-

-

Informácia na obecnom zastupiteľstve
Externí odborníci v spolupráci s pracovníkmi Kopaničiarsky región –
Miestna akčná skupina (ďalej len KR - MAS) a pracovníkmi
samosprávy
Pracovné skupiny boli zložené z vedenia obce, zamestnancov OcÚ,
poslancov OcÚ, podnikateľov, tretieho sektora a členov komisií
Spracovania PHSR sa zúčastnili aj rozpočtové a príspevkové
organizácie zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Súčasťou prieskumu boli aj mimovládne organizácie a podnikateľské
subjekty v obci
Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou: zapojenie
prostredníctvom dotazníkového prieskumu, informovanie prebiehalo
formou www stránky, prostredníctvom zasadnutí OcÚ
PHSR bol spracovaný v priebehu roka 2015
Harmonogram spracovania je uvedený v nasledujúcej tabuľke

Financovanie
spracovania
Informácie

-

Náklady na spracovanie boli financované z rozpočtu KR - MAS
http://www.sipkove.sk/

-

-

-

Tabuľka 2 Harmonogram spracovania PHSR
Termín
I
II
III
Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Záver
Schválenie OcZ
Tabuľka 3 Použité participatívne metódy
Metóda
Tlačené materiály
Verejné informačné tabule
Internetové stránky
Využitie existujúcich médií
Zverejňovanie informácií v miestnej tlači
Vystúpenia v obecnom rozhlase/televízii
Stretnutia
Stretnutia s kľúčovými ľuďmi/skupinami
Návšteva v dotknutom území
Verejné semináre
Rozhovory a prieskumy
Dotazník pre záujmové skupiny
Dotazník pre širokú verejnosť
Pracovné skupiny
Miestne pracovné skupiny

IV

V

VI
X

VII
X

VIII

IX

X

XI

XII

X
X
X
X
X
X
XX

Informovanie
verejnosti

Získavanie názorov
Zohľadnenie
verejnosti
názorov verejnosti

áno
áno
áno
áno

áno

áno
áno
áno

áno
áno
áno

áno
áno
áno

áno
áno

áno
áno

áno
áno

áno

áno

áno
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Tabuľka 4 Zoznam členov pracovných skupín
Funkcia v strategickom plánovaní
Funkcia v pracovnom zaradení
Janka Miškufová – Starostka obce
Gestor
Mgr. Peter Nemček – Manažér KR-MAS
Koordinátor
Ing. Andrea Lehotayová, PhD. - Špecialista pre regionálny
Metodik
rozvoj a rozvoj vidieka
Ivana Drahová - Vacuumschmelze – Horná Streda
Hospodárska pracovná skupina
Ján Blanárik - vodič – SAD Trnava
Juliana Blanáriková – Uč. v MŠ Vrbové
Sociálna pracovná skupina
Gabriela Kužlíková – Pracovník pošty Vrbové
Environmentálna pracovná skupina Daniel Vido – Elektrikár – Semikron Vrbové
PaedDr. Jana Balážová, PhD. – Materská dovolenka

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šípkové je súčasťou sústavy
základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja v Slovenskej republike. Táto sústava je
členená na strategické a programové dokumenty vypracovávané na úrovni štátu, sektorov,
samosprávnych krajov, regiónov a obcí a programové dokumenty Európskej únie (pre využitie
zdrojov štrukturálnych fondov).
Základné východiskové dokumenty na miestnej úrovni
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šípkové 2008-2015,
- Programový rozpočet obce Šípkové 2014,
- Záverečný účet obce Šípkové 2008-2014,
- Program odpadového hospodárstva obce Šípkové v rokoch 2011-2015.
Základné východiskové dokumenty na regionálnej úrovni
- Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v regióne pod Veľkou Javorinou a Bradlom,
- Stratégia budovania cyklochodníkov a cyklotrás v Kopaničiarskom a Horňáckom
regióne,
- Vytrasovanie jazdeckých ciest v Kopaničiarskom a Horňáckom regióne,
- Integrovaná stratégia rozvoja územia Kopaničiarskeho regiónu pre roky 2015-2022,
- Společná příhraniční strategie udržitelného rozvoje Horňácka-Kopanic pro léta 20142020,
- Stratégia rozvoja bežeckého lyžovania a zimnej turistiky v Bielych Karpatoch pre
obdobie 2014 – 2020.
Základné východiskové dokumenty na úrovni kraja
- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TTSK 2009-2015,
- Územný plán VÚC TTSK,
- Regionálna inovačná stratégia Trnavského samosprávneho kraja (RIS Trnava),
- Stratégia rozvoja vidieka 2013 – 2023.
Základné východiskové dokumenty na národnej úrovni
- Partnerského dohoda na roky 2014-2020,
- Operačné programy – Kvalita životného prostredia, Integrovaná infraštruktúra, Efektívna
verejná správa, Ľudské zdroje, Výskum a inovácie, Integrovaný regionálny operačný
program, Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika,
- Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (2014),
- Stratégia Európa 2020,
- Program rozvoja vidieka SR 2014-2020.
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1.2 Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR
Tabuľka 5 Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR
Rok
začatia
Názov investície - projektu (obec, okres)

0

1

1

Rekonštrukcia miestnej technickej
infraštruktúry v obci Šípkové

2

Rekonštrukcia detského ihriska –
Športovo oddychová zóna

Číslo a názov aktivity

2
Kód projektu 342TT0900692

Rok
dokončenia

3
2009
2010

Finančné prostriedky podľa zdrojov (v tis. EUR)

Objem
finančných
prostriedkov
spolu v €

Štátny
rozpočet

Rozpočet
samosprávneho
kraja

Rozpočet
obce v €

Štátne
účelové
fondy

Rozpočet EÚ

Názov OP

Súkr. (iné)
zdroje

4

5

6

7

8

9

10

11

105802,71

PRV SR

125158,31

19355,59

2012
2014

6000

3
4
ROP – Regionálny operačný program
OPŽP – Operačný program životné prostredie
KaHR – Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast

PRV SR – Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 - 2013
PCS SR - ČR – Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013
MDPT SR – Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
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2

Analytická časť

2.1 Analýza vnútorného prostredia
Obec Šípkové leží v západnej časti Slovenska, v strednej časti Trnavského
samosprávneho kraja, v severnej časti okresu Piešťany. Zastavaná časť obce leží v samostatnej
doline v severnom výbežku Trnavskej pahorkatiny pri juhovýchodnom úpätí Malých Karpát, cca
2 km od mesta Vrbové.
Tabuľka 6 Základné údaje o obci
Základné údaje
Kraj:
Okres:
Región:
Poloha:
Nadmorská výška:
Rozloha:
Počet obyvateľov:
Hustota obyvateľstva:
Nacionále
PSČ
ŠÚJ
EČV
Tel. predvoľba
Oficiálne adresy
Adresa:
Web:
E-mail:
Telefón:

Trnavský kraj
Piešťany
Považie
48°39′12″S 17°43′02″V
216 m n. m.
8,3 km² (830 ha)
316 (31. 12. 2014)
38,07 obyv./km²
922 03
558397
PN
+421-33
Obecný úrad
922 03 Šípkové 113
http://www.sipkove.sk/
obecnyurad@sipkove.sk
033/ 77 80 825

Poloha riešeného územia
Katastrálne územie obce leží na severnom okraji okresu Piešťany, ktorý je súčasne
severovýchodnou hranicou Trnavského a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na juhu hraničí v
rámci okresu Piešťany s katastrami obcí Ostrov, Krakovany a Vrbové, na západe s Prašníkom.
Na severovýchode hraničí obec Šípkové s obcou Krajné, na severe s obcou a Podolie a na
východe s obcou Očkov, ktoré ležia v Trenčianskom samosprávnom kraji.
Celé katastrálne územie obce je uvedené na obrázku 1 a 2.
Obec má však dobrú geografickú polohu a potenciál z hľadiska jej využitia ako nepriemyselného
vidieckeho sídelného útvaru na vidiecke bývanie, relax v prírode a doplnkový turizmus a
cestovný ruch. To, či obec bude ťažiť zo svojej geografickej polohy môže byť významne
ovplyvnené efektívnou politikou hospodárskeho a sociálneho rozvoja nielen samotnej obce, ale
hlavne obce ako súčasti mikroregiónu a širšieho, regionálneho územia.
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Obrázok 1: Katastrálne územie obce Šípkové

Obrázok 2: Poloha obce v okrese Piešťany
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2.1.1 Charakteristika prírodných podmienok a analýza prírodných zdrojov
Geomorfologické a geologické podmienky
Geologický podklad plochy katastra obce tvoria mezozoické sedimenty, z časti pokryté
vrstvami spraší. Geomorfologicky patrí obec do Fatransko-tatranskej oblasti i oblasti Podunajská
nížina. Fatransko-tatranskú oblasť tvorí celok Malé Karpaty a podcelok Čachtické Karpaty.
Podunajskú nížinu reprezentuje celok Podunajská pahorkatina a podcelok Trnavská pahorkatina,
s oddielom Podmalokarpatská pahorkatina. Územie predstavuje zvlnený reliéf Trnavskej
sprašovej pahorkatiny, s nadmorskou výškou od 195 do 422 m. Kataster obce ležiaci pri prítoku
Holešky, je prevažne odlesnený, v severnej časti so zachovanými dubovo-hrabovými lesmi na
nasýtených kambizemiach, ktoré lokálne prechádzajú na rendziny, viažuce sa na vápencovodolomitický podklad. Prírodnými krajinnými typmi je sprašová erózno-akumulačná pahorkatina
s pôdami lesostepí až teplomilných lesov a akumulačno-erózna až denudovaná pahorkatina s
pôdami teplomilných lesov.
Hydrologické podmienky
Územie obce sa rozprestiera v okrajovej pravostrannej aluviálnej nive Váhu. Povrchový
vodný systém tvorí Šípkovský potok (Šípkovec), ktorý preteká stredom obce severojužným
smerom a vlieva sa ako ľavostranný prítok do potoka Holeška mimo katastra obce. Potok
Holeška je následne pravostranným prítokom potoka Dubová, ktorý je pravostranným prítokom
najväčšej slovenskej rieky Váh vlievajúcej sa na južnej hranici Slovenska do medzinárodného
južno a stredoeurópskeho toku rieky Dunaj. Hydrologicky patrí teda oblasť do dunajského
povodia.
Klimatické podmienky
Územie obce patrí podľa klimaticko-geografického typu do oblasti s teplou klímou s
miernou inverziou teplôt. Klimatická oblasť je charakterizovaná počtom letných dní v roku nad
50 (s max. teplotou vzduchu 25°C a vyššou). Z hľadiska obsahu povrchových vôd sa jedná o
mierne suchú podoblasť s indexom zavlažovania lz = -20 až 0. Sídelný útvar patrí do okrsku
teplého, mierne suchého, s miernou zimou.
Pôdne podmienky a pôdny fond
Poloha, dobrá bonita pôdy a vhodné klimatické podmienky dávali už v minulosti
možnosť rozvoja poľnohospodárstva. V obci sa pestovali obilniny (jačmeň, raž, žito), cukrová a
kŕmna repa. V menšej miere sa pestovala kukurica, strukoviny (hrach, fazuľa), mak a konope.
V záhradách, ale aj v chotári obce bol v minulosti dostatok ovocných stromov (jablone, hrušky,
orechy, slivky). Pestovala sa aj zelenina pre domácnosť a v menšej miere egreš, vínna réva a
ríbezle. Z poľnohospodárskych zvierat sa v obci chovali kone, kravy, býky, kozy a ošípané. Na
poľnohospodárskej pôde v katastri obce v súčasnosti hospodári Poľnohospodárske družstvo
Šípkové, ktoré bolo založené v roku 1957. Špecializuje sa na rastlinnú ako aj živočíšnu výrobu.

12

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ŠÍPKOVÉ NA ROKY 2016 - 2022

Pestujú sa tu obilniny, ďatelina, repka olejná , slnečnica a doplnkovo vínna réva. Živočíšna
výroba je špecializovaná na chov mladého hovädzieho dobytka.
Tabuľka 7 Pôdny fond v roku 2014

Pôdny fond
Poľnohospodárska pôda:
- Orná pôda
- TTP
- Záhrady
- Ovocný sad
- Vinica
Spolu poľnohospodárska pôda
Nepoľnohospodárska pôda:
- Lesné pozemky
- Vodné plochy
- Zastavané plochy
- Ostatné plochy
Spolu nepoľnohospodárska pôda
Celkom pôda
Zdroj: Štatistický úrad SR

Rozloha (ha)

Rozloha (%)

461,87
24,92
17,35
0,35
21,73
526,22

55,64
3,00
2,09
0,04
2,62
63,39

238,95
5,79
37,56
21,57
303,87
830,08

28,79
0,70
4,52
2,60
36,61

Graf 1

Štruktúra pôdneho fondu
v obci Šípkové
1%

4%

2%
Orná pôda
TTP
Záhrady
Ovocný sad

29%

Vinica
56%

Lesné pozemky
Vodné plochy

3%
0%

Zastavané plochy
2%

3%

Ostatné plochy

Flóra a fauna
Flóra v katastri obce je výslednicou zmien, ktoré sa odohrali v súvislosti s intenzívnym
hospodárskym využívaním pôdy na poľnohospodársku veľkovýrobu. Zo zvierat sa v chotári
obce najčastejšie vyskytuje zajac poľný, jarabica poľná, prepelica poľná a bažant obyčajný.
Rozloha lesného porastu je 239 ha nachádza sa prevažne v severnej časti katastra obce, má
charakter zmiešaného porastu listnatých stromov (duby, buky, hraby atď.).
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2.1.2 Analýza stavu životného prostredia a ochrana krajiny
Ochrana krajiny
V severnej časti katastra obce sa nachádza prírodná rezervácia Málová vo výmere cca 16
ha. Chránené územie je vyhlásené na ochranu xerotermných fytocenóz v Malých Karpatoch s
výskytom ponikleca veľkokvetého (Pulsatilla grandis WENDER) v teplomilných a
suchomilných rastlinných spoločenstvách.
Ovzdušie
Kvalita miestneho ovzdušia je ovplyvňovaná spôsobom vykurovania (tuhé palivo),
lokálne znečistenie ovzdušia pochádza z malých, miestnych zdrojov znečistenia a miestnej
dopravy.
Voda
Obec nemá vybudovanú kanalizáciu. Odpad je zachytávaný v žumpách alebo likvidovaný
v trativodoch.
Odpadové hospodárstvo
Obec má vypracovaný program odpadového hospodárstva a organizuje zber
separovaného odpadu prostredníctvom vybraného dodávateľa.
Takto je separované:




Sklo, do vyhradených nádob, 1 x za 6 týždňov
Papier a plasty, igelitové vrecia odvoz 1 x za 6 týždňov.
Nebezpečný odpad, zber 2x ročne.

Likvidáciu komunálneho odpadu zabezpečovala firma EKOS, s.r.o., Pezinok vývozom na
skládku Rakovice. Od 1.7.2008 došlo k zmene (zlúčením firmy) a odvoz zabezpečuje firma
Márius Pedersen, a.s. Problém divokých skládok a ich likvidáciu obec rieši na vlastné náklady.
Likvidovanie biomasy si zabezpečujú občania individuálne na svojich pozemkoch.
Skladba a množstvo odpadov pre rok 2014 je nasledovné:
Tabuľka 8 Množstvo komunálneho odpadu v rokoch 2003 – 2014

Množstvo
komunálneho
odpadu v
tonách

Rok
2003

Rok
2004

Rok
2005

Rok
2006

Rok
2007

Rok
2008

Rok
2009

Rok
2010

Rok
2011

Rok
2012

Rok
2013

Rok
2014

75,7

75,1

83,78

82,58

83,70

94,98

98,67

77,32

88,93

95,58

81,92

100,96

Zdroj: Štatistický úrad SR, Krajská správa, MsÚ
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Tabuľka 9 Separované komodity v t
Textil

NO

BIO

Spolu

-

-

-

-

6,30

-

-

-

-

-

7,20

-

-

-

-

-

-

1,70

-

-

-

-

-

-

3,50

Rok

Papier

Sklo

Kovy

Plasty

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

-

1,50

4,80

-

-

-

1,80

5,40

-

-

-

1,70

-

1,00

2,50

-

1,50

2,50

3,15

4,00

-

1,46

3,85

2,25

4,31

-

1,82

5,25

-

-

-

-

-

-

7,07

0,35

2,10

4,36

-

-

-

-

1,05

-

6,81

0,42

4,79

5,31

1,01

-

-

-

1,00

-

11,53

0,47

4,30

2,77

1,77

-

-

-

2,28

-

9,31

-

1,86

-

0,60

-

-

-

1,34

-

2,46

-

5,98

-

1,74

-

-

-

1,19

3,93

11,65

0,55

5,76

2,66

2,50

-

-

-

0,54

4,03

15,50

1,32

6,92

2,10

3,19

-

-

0,20

1,03

1,82

15,55

3,27

6,13

-

3,37

-

-

0,75

0,29

-

13,52

Pneumatiky Tetrapak

Zdroj: Štatistický úrad SR, Krajská správa, MsÚ

2.1.3 Ľudské zdroje
Demografické charakteristiky a pohyb obyvateľstva
Charakteristikou demografického vývoja v obci Šípkové je stagnujúci demografický
vývoj s miernym poklesom počtu obyvateľstva a starnutie jeho populácie. Tento trend je
kontinuálny a nedarí sa ho zmeniť.
V roku 2003 malo Šípkové 339 obyvateľov, za ďalších desať rokov ich počet klesol na
316. Podľa posledných dvoch výsledkov sčítania obyvateľstva vykazuje obec stagnujúci
demografický vývoj, obdobne ako u prevažnej časti vidieckych sídiel je charakteristický nízky
podiel obyvateľstva v predproduktívnom veku - detí kolísajúci aktuálne okolo 12,34 % a vysoký
a stále rastúci podiel obyvateľov v poproduktívnom veku, dosahujúci aktuálne až 23,10 % podiel
na celkovom počte obyvateľov. Možno tak konštatovať, že dochádza k poklesu počtu
obyvateľov. Tento nepriaznivý vývoj do budúcnosti pre samosprávu a obec samotnú predstavuje
problém, na ktorý bude v záujme ďalšieho zdravého a udržateľného rozvoja potrebné zareagovať
predovšetkým zvýšením atraktivity obce pre mladé rodiny s deťmi a zabezpečením dostupnosti a
kvality poskytovanej zdravotníckej a sociálnej starostlivosti.
Ku koncu roka 2014 žilo v obci Šípkové 316 obyvateľov. Z celkového počtu obyvateľov
tvorilo za r. 2014 predproduktívne obyvateľstvo 12,34 %, 64,56 %-ami je zastúpené produktívne
a 23,10 %-ami poproduktívne obyvateľstvo (viď graf 2).

15

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ŠÍPKOVÉ NA ROKY 2016 - 2022

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Predprod.

Tabuľka 10 Demografická štruktúra obyvateľov v rokoch 2003 – 2014

Muži

17

15

15

13

14

11

10

8

10

14

14

15

Ženy

22

20

20

20

20

22

23

22

22

21

22

24

Spolu

39

35

35

33

34

33

33

30

32

35

36

39

9,91

10,12

9,91

9,91

9,35

Produkt.

11,50 10,39 10,48

10,13 10,90 11,43 12,34

Muži

101

102

102

105

103

105

105

102

110

108

108

106

Ženy

83

84

84

84

79

77

77

75

99

98

97

98

Spolu

184

186

186

189

182

182

182

177

209

206

205

204

%
Poprodukt

Obyvateľstvo

%

54,28 55,19 55,69 56,76 54,17 54,65 54,65 55,14 66,14 64,17 65,08 64,56

Muži

40

40

40

38

43

41

42

39

28

29

28

28

Ženy

76

76

73

73

77

77

76

75

47

51

46

45

Spolu

116

116

113

111

120

118

118

114

75

80

74

73

%
Spolu
Index vitality

34,22 34,42 33,83 33,33 35,71 35,44 35,44 35,51 23,73 24,92 23,49 23,10
339

337

334

333

336

333

333

321

316

321

315

316

33,62 30,17 30,97 29,73 28,33 27,97 27,97 26,32 42,67 43,75 48,65 53,42

Zdroj: Štatistický úrad SR

Z hľadiska ďalšieho vývoja obyvateľov má značný význam zastúpenie obyvateľov v
predproduktívnom veku (0-14 rokov), ktoré je v tomto prípade nižšie ako poproduktívna zložka
obyvateľstva (muži nad 60 rokov a ženy nad 54 rokov). Tento fakt potvrdzuje i ukazovateľ
vnútornej demografickej kvality a reprodukčnej vitality súčasného obyvateľstva - index vitality
populácie (pomer predproduktívnej a poproduktívnej zložky). V obci Šípkové má index vitality
od r. 2003 klesajúcu tendenciu a v roku 2010 dosiahol najnižšiu hodnotu 26,32. Tento trend by
pokračoval i v ďalších rokoch avšak tým, že sa posunula hranica veku odchodu do dôchodku,
zareagovali aj demografi posunutím hranice poproduktívneho veku u mužov na 65 a u žien na 60
rokov. I preto hodnota tohto ukazovateľa v r. 2011 opticky vzrástla na 42,67, no do roku 2014
stúpala až na úroveň 53,42. Znamená to, že obec má v súčasnosti značne regresívnu populáciu
(hodnoty indexu populačnej dynamiky do 109,68 predstavujú regresívnu populáciu, pričom
celoslovenská hodnota tohto indexu v r. 2014 je 109,68).
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Graf 2

Percentuálne zastúpenie skupín obyvateľstva
podľa produktivity v rokoch 2003 – 2014
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Graf 3

Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 2003 – 2014
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337
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Počet obyvateľov

339
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Graf 4

Index vitality v rokoch 2003 – 2014
53,42
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42,67 43,75

2014
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26,32

2004

2003

33,62

Migrácia obyvateľstva je ovplyvňovaná ekonomickou situáciou obce a mierou
nezamestnanosti, situáciou na trhu práce či bytovou výstavbou a dostupnosťou bývania.
V období rokov 2003 až 2014 dosiahol celkový úbytok sťahovaním hodnotu 8 obyvateľov.
Celkový migračný úbytok je daný najmä rozdielom medzi počtom prisťahovaných (49)
a vysťahovaných (41). Pri celkovom prirodzenom úbytku 32 obyvateľov je v sledovanom 11ročnom období celkový úbytok obyvateľstva 24 obyvateľov.
Na základe tab. 11 môžeme konštatovať, že celkový prírastok (úbytok) obyvateľstva
v obci Šípkové sa z dlhodobého hľadiska pohybuje v mínusových hodnotách. Prvou príčinou
tohto javu je fakt, že sa v sledovanom období v Šípkovom viac obyvateľov zomrelo ako sa
narodilo. Len v rokoch 2003 – 2014 bol tento úbytok 65 obyvateľova, pričom sa v tom istom
období narodilo len 33 detí. Bolo zistené, že v období 2003 - 2014 sa do obce prisťahovalo viac
osôb (49), ako sa odsťahovalo (41). Medzi ďalšie faktory ovplyvňujúce vývoj migrácie patrí
celková ekonomická situácia obce, situácia na trhu práce, bytová výstavba a možnosť získania
bytu. Prvoradou úlohou obce by preto v najbližších rokoch malo byť zastavenie úbytku
obyvateľstva prilákaním mladých ľudí do obce a to zlepšením ekonomickej situácie obce a
skvalitnením podmienok bývania v obci.
Jedna z najväčších výziev ďalšieho rozvoja obce bude riešenie problémov spojených
s ďalším demografickým vývojom v obci. Stabilizáciu počtu obyvateľstva, schopnosť pritiahnuť
nových obyvateľov a udržať si súčasných obyvateľov možno dosiahnuť len vhodnou politikou a
stratégiou zo strany obce, ktorá bude otvorená voči obyvateľom, orientovaná na mladé rodiny s
deťmi, rozvoj cenovo dostupného avšak kvalitného bytového fondu a zlepšenie dostupnosti
sociálnej a zdravotnej starostlivosti.
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Tabuľka 11 Pohyb obyvateľstva v rokoch 2003 – 2014

Bilancia
obyvateľstva

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 spolu

Živonarodení

2

2

3

1

2

1

3

2

2

8

1

6

33

Zomrelí

5

3

8

5

3

5

4

10

6

4

4

8

65

Prir.
prírastok/úbytok

-3

-1

-5

-4

-1

-4

-1

-8

-4

4

-3

-2

-32

Prisťahovaní

4

0

8

4

9

2

2

1

1

8

3

7

49

Odsťahovaní

1

1

6

1

5

1

1

5

3

7

6

4

41

Migr.
prírastok/úbytok

3

-1

2

3

4

1

1

-4

-2

1

-3

3

8

Celkový prírastok

0

-2

-3

-1

3

-3

0

-12

-6

5

-6

1

-24

Zdroj: Štatistický úrad SR

Graf 5

Vývoj prírastkov v rokoch 2003 – 2014
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Vierovyznanie
Náboženským vyznaním sa rozumie účasť obyvateľstva na náboženskom živote niektorej cirkvi, alebo vzťah k nej. Najviac obyvateľov –
77,26% sa pri poslednom sčítaní ľudu v roku 2011 hlásilo k rímskokatolíckej cirkvi. Druhé najvyššie zastúpenie 6,23% obyvateľstva
tvorila evanjelická cirkev augsburského vyznania. Celkom 5,30% obyvateľstva bolo bez vyznania. V SODB 2011 sa k svojmu vierovyznaniu
nevyjadrilo 10,90%, teda - Nezistené. Svoje zastúpenie v obci majú i ostatné náboženstvá – cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní (0,31%).
Podrobnú štruktúru obyvateľov obce Šípkové podľa náboženského vyznania znázorňuje tabuľka 12 a graf 6.
Tabuľka 12 Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania

Náboženské vyznanie
Rímskokatolícka cirkev
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších
dní
Bez vyznania
Nezistené
Spolu
Zdroj: Štatistický úrad SR

SODB 2011
Spolu
%

248
20

77,26
6,23

1

0,31

17
35
321

5,30
10,90
100

Graf 6

Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania v roku 2011
Cirkev Ježiša
Krista Svätých
neskorších dní
0,31%

Bez vyznania
5,30%

Nezistené
10,90%

Evanjelická
cirkev
augsburského
vyznania
6,23%
Rímskokatolícka
cirkev
77,26%
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Národnostné zloženie
Národnosťou sa rozumie príslušnosť osoby k národu, národnostnej menšine alebo
etnickej menšine. Pre určenie národnosti nie je rozhodujúca materinská reč, ani reč, ktorú občan
prevažne používa alebo lepšie ovláda, ale jeho vlastné rozhodnutie o príslušnosti k národu,
národnostnej menšine alebo etnickej menšine. Národnostné zloženie v obci Šípkové možno
pokladať za výrazne homogénne, nakoľko k slovenskej národnosti sa hlási až 94,39%.
K národnosti v SODB 2011 sa nevyjadrovalo 5,30% obyvateľstva - nezistená národnosť. Česká
národnosť je zastúpená 0,31%-ným podielom. Podrobnú štruktúru obyvateľov obce Šípkové
podľa národnosti znázorňuje tabuľka 13 a graf 7.
Tabuľka 13 Obyvateľstvo podľa národnosti
SODB 2011
Národnosť
Spolu
%
Slovenská
303
94,39
Česká
Nezistená
Spolu

1
17
321

0,31
5,30
100,00

Graf 7

Obyvateľstvo podľa národnosti v roku 2011
Slovenská
94,39%

Nezistená
5,30%

Zdroj: Štatistický úrad SR

Česká
0,31%
Iné
5,61%

Vzdelanie
Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva má pre ďalší rozvoj obce zásadný význam. Školské
vzdelanie je výrazom kultúrnej vyspelosti každej spoločnosti. Je jedným z činiteľov, ktoré
ovplyvňujú životnú úroveň a podmieňujú úspešný rozvoj národného hospodárstva vo všetkých
jeho oblastiach.
Podľa SODB 2011 v stupni dosiahnutého vzdelania je najpočetnejšia skupina
obyvateľov, ktorá dosiahla základné vzdelanie – 22,12%, pričom slovenský priemer je 15%.
Druhou najpočetnejšou skupinou sú obyvatelia, ktorí majú učňovské vzdelanie (bez maturity) –
21,81%. Nasleduje obyvateľstvo s úplným stredným odborným vzdelaním (s maturitou) –
20,25%. Vysokoškolské vzdelanie dosiahlo 4,98% obyvateľov obce, čo je málo v porovnaní
s celoslovenským priemerom (13,8%). Podrobnú štruktúru obyvateľov obce Šípkové podľa
vzdelania znázorňuje tabuľka 14 a graf 8.
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Tabuľka 14 Obyvateľstvo podľa stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania
SODB 2011
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Spolu
%
Základné
71
22,12
Učňovské (bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
Úplné stredné odborné (s maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské bakalárske
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské
Vysokoškolské doktorandské
Bez školského vzdelania
Nezistené
Spolu

70
42
11
65
4
2
3
16
2
32
3
321

21,81
13,08
3,43
20,25
1,25
0,62
0,93
4,98
0,62
9,97
0,93
100,00

Zdroj: Štatistický úrad SR
Graf 8

Obyvateľstvo podľa stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania
v roku 2011
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Kultúrno-spoločenský život
Kultúra je nezastupiteľnou sférou spoločenského života. Kultúrnou politikou prispieva
mesto k duchovnému rozvoju svojich obyvateľov vo vzťahu k ich potrebám v rámci obce, mesta,
okresu, kraja, regiónu, Slovenska.
Kultúra v obci má príležitostný a miestny charakter. Obec v posledných rokoch v
spolupráci s občianskymi združeniami organizuje podujatia kultúrneho a spoločenského
charakteru. Charakter niektorých sa mení, väčšina z nich sa však koná viac menej pravidelne
každý rok. Najvýznamnejšie z nich uvádza nasledujúca tabuľka 15.
Tabuľka 15 Vybrané kultúrne a spoločenské podujatia a akcie v obci Šípkové

Názov kultúrneho podujatia
Detské karnevaly
Stavanie mája
Deň matiek
MDD - kultúrny a športový program pre deti
Hody (patrón SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA)
Mikuláš - program pre deti
Vianočné stretnutie so seniormi
Stretnutie občanov na záver pracovného roka
Privítanie nového roka

Termín konania
február
máj
máj
jún
september
december
december
december
december

Tabuľka 16 Spolky a občianske združenia pôsobiace v obci Šípkové

Spolky a združenia
Poľovnícke združenie LANKA
Združenie záhradkárov Drieňová
TJ Šípkové
Únia žien

Predmet činnosti
Starostlivosť o lesný porast a lesnú zver
Záhradkárčenie
Podpora športu
Podpora kultúry

2.1.4 Materiálne zdroje a občianska vybavenosť
Jedným zo základných predpokladov rozvoja každej obce i regiónu je rozvoj
infraštruktúry, ktorý je výrazne ovplyvňovaný hospodárskym potenciálom, spôsobom života
a životnou úrovňou obyvateľstva.
2.1.4.1 Technická infraštruktúra
1. Doprava a dopravné vzťahy
Cestná doprava
Samotným zastavaným územím obce Šípkové neprechádzajú žiadne dopravné trasy
vyššieho ako lokálneho významu. Okrem cestnej dopravy sa tu nevyskytujú iné druhy dopravy.
Hlavnú komunikačnú trasu obce tvorí cesta III. triedy III/499/27, ktorou je obec prístupná iba z
južnej strany a ktorá sa napája na št. cestu III. triedy III/499/26 smer Vrbové - Krajné s
prístupom na štátnu cestu II. triedy II/499 Piešťany - Myjava. Táto cesta III. triedy prechádza
stredom zastavanej časti obce v celkovej dĺžke cca 1 km. Cestná hromadná doprava osôb je
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zabezpečovaná prostredníctvom SAD Trnava 1 autobusovou linkou Šípkové - Vrbové s 2
zastávkami na začiatku a v strede obce. Šípkové je koncová obec, spoje sa redukujú a niektorí
občania majú problém sa dostať domov po poobedňajšej smene. Dostupnosť cestných
dopravných spojení z mesta Vrbové je 6 km, dostupnosť medzinárodných dopravných spojení z
mesta Piešťany je 14,5 km. Prístup na diaľnicu D1 Bratislava - Žilina je vo vzdialenosti 12 km diaľničná križovatka Piešťany.
Železničná doprava
Dopravné zariadenie železničnej dopravy sa na území obce nenachádza. Najbližšou
železničnou stanicou je stanica Piešťany na trati č. 120 Bratislava - Žilina vo vzdialenosti cca
14,5 km, ktorá je magistrálnou železničnou traťou medzinárodného významu.
Pešia turistika
Modro značená turistická trasa začína v dedine Šípkové na juhu Čachtických Karpát a
pokračuje dolinou až do sedla medzi Drieňovicou a Salaškami. Potom zvlneným terénom
pokračuje na výhľadový Veľký Plešivec a za ním sa kľukatí južnými a východnými úbočiami až
k Čachtickému hradu. Z hradu po žltej pokračuje do Višňovskej doliny a potom po asfaltovej
ceste, bez značenia do Čachtíc. Cez obec vedie turistický chodník na vrch Plešivec.
2.

Vodovodná a kanalizačná sieť

Zásobovanie pitnou vodou
Obec Šípkové nemá vybudovaný verejný vodovod. Všetky rodinné domy majú zdroj
pitnej vody z vlastných studní. Kvalita vody z miestnych zdrojov (individuálnych studní) nie je
postačujúca na pitné účely. Vzhľadom na to je táto voda používaná prevažne na prevádzkové
účely a pitná voda je nakupovaná v obchodnej sieti. Prevádzkový areál PD Šípkové má
vybudovaný vlastný zdroj prevádzkovej vody, ktorý sa pre potreby iných subjektov v obci
nevyužíva.
Kanalizácia a čistenie odpadovej vody
V súčasnosti sa v obci nenachádza kanalizácia. Odpad je zachytávaný v žumpách alebo
likvidovaný v trativodoch. Obec nemá vybudovanú dažďovú kanalizáciu. Dažďové vody z obce
sú odvádzané dláždenými rigolmi povrchovo do miestneho recipientu - potok Šípkovec, resp. do
najnižších miest terénu, kde voľne vsakujú. Vsakovacie pomery územia obce sú veľké, sú dané
geologickým podložením (tvoria ho prevažne štrkovité hliny, piesčité štrky a štrky).
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3. Energetika, plyn a telekomunikácie
Zásobovanie elektrickou energiou
Katastrom obce obchádza VN 22 kV vzdušné vedenie č. 499 s jednotlivými podlinkami
VN 22 kV. Vzdušné VN vedenia sú osadené na betónových podperných bodoch a prechádzajú
mimo katastra k transformačným staniciam:
Tabuľka 17 Transformačné stanice

Č.

Názov

Výkon

Typ

TS

JRD

250 kVA

stožiarová

TS 1

Obec

630 kVA

stožiarová

TS 2

obec

630 kVA

stožiarová

Zásobovanie teplom a plynové rozvody
Obec nie je v súčasnosti plynofikovaná. Na vykurovanie je používaná elektrina a klasické
pevné palivá (drevo, uhlie).
Spoje a telekomunikačné zariadenia
Napojenie obce Šípkové na telekomunikačnú sieť je toho času realizované z digitálnej
telef. ústredne umiestnenej v Prašníku. Napojenie dig. ústredne je realizované z ATU Piešťany a
to káblom TCKQYPY 25 XN0,8 uloženým v zemi, ktorý prechádza obcou. Napojenie obce z
ATU je realizované káblom TCEKE 35 XN0,6. Spôsob rozvodu telefónov v samotnej obci je
realizovaný z hlavného prívodu cez káblové odbočky TD káblami v zemi, ktoré sú poväčšine
ukončené v účastníckych rozvádzačoch na stĺpoch. Z nich sú pripojené účastnícke vedenia
vybudované podzemným vedením a z časti nadzemným vedením. Súčasné rozvody telef. sústavy
sú vybudované v roku 1998 a sú vo veľmi dobrom technickom stave. Obec je pokrytá
dostatočnou kapacitou signálu obidvoch mobilných operátorov Orange a T-Mobile.
Obecný rozhlas
Šírenie obecných oznamov je zabezpečené miestnym rozhlasom, ktorého rozvod je
taktiež prostredníctvom vzdušných vedení po stĺpoch.
2.1.4.2 Sociálna infraštruktúra
V obci sa nenachádza zariadenie sociálnych služieb a ani sa neposkytuje opatrovateľská
služba.
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2.1.4.3 Domový a bytový fond
Existencia príležitostí na bývanie, ako aj stav domového a bytového fondu sú určujúcimi
faktormi, ktoré ovplyvňujú ďalší rozvoj obce a napĺňajú jej obytnú funkciu. Obytná funkcia tvorí
v obci Šípkové základnú funkciu obce.
Zóna bývania je tvorená z prevažnej časti stavebnými objektmi rodinných domov, s rôznou
vekovou štruktúrou a stavebno-technickým stavom, v menšom počte viacpodlažnými bytovými
domami s klasickou a panelovou technológiou realizácie. Nachádzajú sa tu aj neobývané domy.
Bývanie ako jedna zo základných ľudských potrieb by malo byť uspokojované na úrovni
adekvátnej celkovému stupňu sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti. Jeho úroveň je
jednou zo základných charakteristík životnej úrovne obyvateľstva.
V obci Šípkové v roku 2011 prevažovalo 96%-ným podielom bývanie v rodinných
domoch, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb. V obci sa nachádzal 1 bytový dom, ktorý spolu
zahŕňal 63 bytov, z ktorých bolo 10 trvale obývaných bytov. Podiel bytov v rodinných domoch
na celkovom bytovom fonde obce predstavoval 88,9 %. Rodinné domy v sebe zahŕňajú 158
bytov. V roku 2011 bolo 52 rodinných domov neobývaných, z nich bolo 39 určených na
rekreáciu. Obec podľa údajov zo SODB 2011 nedisponovala v danom roku obecným bytom.
Tabuľka 18 Domový a bytový fond v roku 2011

Bytové
domy

Ostatné
budovy

Domový
fond

Trvale obývané domy

106

1

0

110

v%

96,4

0,9

0

100

Trvale obývané byty

104

10

2

117

v%

88,9

8,5

1,7

100

-

-

-

0

-

-

-

0

52

53

-

105

z toho:

Rodinné
domy

družstevné
byty vo vlastníctve obce v bytovom
dome

Neobývané byty
Zdroj: SODB 2011

2.1.4.4 Zdravotná infraštruktúra
Priamo v obci nie je zabezpečená zdravotná starostlivosť a nenachádza sa tu žiadne
zdravotné stredisko. Všetky zdravotné služby zabezpečujú zdravotnícke zariadenia regionálneho
a nadregionálneho charakteru v Piešťanoch a vo Vrbovom. Obec napomáha pri umiestnení
starších občanov v domovoch sociálnych služieb a v domovoch dôchodcov s umiestnením v
rámci kraja.
2.1.4.5 Školská infraštruktúra
Súčasťou základnej občianskej vybavenosti je materská škola, ktorá je majetkom obce.
Pracovníci a učitelia škôlky, ktorá nemá právnu subjektivitu sú zamestnancami obce. Materská
škola je financovaná z obecných finančných prostriedkov. Škôlka disponuje s vlastnou jedálňou.
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V areály škôlky sa nachádza veľká záhrada, ktorú majú možnosť využívať na hry ako aj športové
podujatia. Materská škola pripravuje rôzne akcie pre deti ako aj občanov obce, pri príležitosti
medzinárodných sviatkov, alebo podujatiach obce. Materská škola v malej podkarpatskej obci
Šípkové je inštitúciou predprimárneho vzdelávania, kde v edukačnom procese preferuje rodinný
spôsob výchovy, teda úzko spolupracuje s rodinami detí. Výchovu a vzdelávanie poskytuje
deťom vo veku troch až šiestich rokov pod odborným vedením skúsených pedagógov.
Edukačný proces v MŠ prebieha denne s heterogénnou skupinou detí podľa vopred
stanovených cieľov obsiahnutých v Školskom vzdelávacom programe. Tento je vypracovaný na
základe Štátneho vzdelávacieho programu ISCED-0. Činnosti realizované v materskej škole
majú jasne vytýčený cieľ, vytvorený v úzkej spolupráci s rodičmi detí a so zriaďovateľom.
Počas školského roka ponúka deťom a tiež ich rodičom nadštandardné aktivity v podobe
spoločných stretnutí, činností, tvorivých dielní, kultúrnych a športových podujatí.
Deťom ponúka možnosť získavať a rozvíjať základy digitálnej gramotnosti,
predčitateľskej gramotnosti, nadštandardných výtvarných zručností, pohybových schopností a
podobne. Deti sú v čase strávenom v materskej škole šťastné a spokojné, čo následne úzko
koreluje s harmonickým a všestranným rozvojom osobnosti dieťaťa.
Všetkými aktivitami, činnosťami a odbornými vplyvmi zo strany pedagógov tak
prispieva k naplneniu kréda: V našej Materskej škole sú šťastné deti a ich spokojní rodičia.
Základná škola bola v obci zrušená, v súčasnosti sa v obci nenachádza. Deti navštevujú
základnú školu vo Vrbovom, kde dochádzajú autobusovou linkou. S výstavbou základnej školy
alebo s jej obnovou sa v obci zatiaľ nepočíta.
2.1.4.6 Kultúrna infraštruktúra
Väčšina kultúrnych podujatí prebieha v objekte futbalového klubu vybudovaného na
okraji obce. Tieto priestory sa využívajú na spoločenské a športové podujatia. Na spoločenské
akcie sa tiež využívajú priestory bývalej budovy Základnej školy. Areál prírodného amfiteátra,
ktorý je vyrobený z porastov vzácnych cca 160 ročných líp je nevyužitý a zdevastovaný, plánuje
sa s jeho rekonštrukciou.
2.1.4.7 Infraštruktúra cestovného ruchu
Obec a jej okolie poskytuje vhodné podmienky pre krátkodobú individuálnu rekreáciu vo
vidieckom prostredí. Rozloha súkromných pozemkov vytvára podmienky pre budovanie kapacít
a štruktúr pre krátkodobú rekreáciu priamo ako súčasť vidieckeho bývania, resp. agroturizmus.
Osobitné dominantné postavenie z hľadiska cestovného ruchu a rekreácie má pre obyvateľstvo i
návštevníkov obce mesto Vrbové (turistika, vodná plocha Čerenec) i mesto Piešťany s jeho
nadštandardnými kapacitami pre rozvoj zdravia, cestovný ruch i turizmus (kúpele, vodná plocha
Sĺňava, zimný štadión, kúpaliská, tenisová hala, cykloturistika).
V obci nie sú vybudované žiadne ani základné kapacity pre cestovný ruch (ubytovanie a
stravovanie), nie je dostatočne rozvinutý agroturizmus, ani služby pre oddych a rekreáciu (okrem
areálu TJ Šípkové). Cez obec vedie turistický chodník na vrch Plešivec.
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2.1.4.8 Ostatná infraštruktúra
V obci sú vybudované nasledovné kapacity občianskej vybavenosti a služieb: Predajňa
potravinárskeho tovaru - zmiešaný tovar, pohostinstvo, Kostol rímskokatolíckej cirkvi, cintorín,
Dom smútku, ihrisko pre futbal, posilňovňa, pošta, autobusové linky miestneho významu – 2.
V obci nie je káblová televízia. V obci sa nenachádza pošta, služby zabezpečuje pošta Vrbové.
2.1.5 Charakteristika ekonomického potenciálu
V obci Šípkové k 31. 12. 2014 pôsobilo 19 podnikateľských subjektov, z toho 7
právnických osôb a 12 fyzických osôb (viď tabuľka 19).
Tabuľka 19 Právne subjekty v obci Šípkové v roku 2014

Právne subjekty
Právnické subjekty
Fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri spolu
- FO nezapísané v obchodnom registri – živnostníci
- FO nezapísané v obchodnom registri – slobodné povolania
- FO nezapísané. v obchod. registri – samostatne hospodáriaci roľníci
Subjekty vedené v Registri organizácií

Počet
7
12
10
1
1
19

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2015

Na rozvoji obce sa však hlavne táto štruktúra živností zásadne neprejavuje predovšetkým
v oblasti služieb obyvateľstvu a remesiel, osobitne služieb pre cestovný ruch. Kľúčovým
stabilizačným prvkom ekonomiky obce v agrosektore je podnik PD Šípkové s prevádzkou
živočíšnej výroby zameranou na chov mladého hovädzieho dobytka a s rastlinnou výrobou na
prevažnej časti ornej pôdy v katastri obce.
Podľa tab. 20 v obci pôsobí minimum podnikateľských subjektov a výrobná prevádzka
PD Šípkové. Miestne prevádzky zamestnávajú málo obyvateľov a tento stav nepostačuje na
absorbovanie miestnej ponuky pracovných síl. Viac ako tri štvrtiny ekonomicky aktívneho
obyvateľstva odchádza za prácou mimo obce.
Tabuľka 20 Evidencia podnikateľských subjektov

Číslo Názov subjektu
1. Autodoprava LKP, s.r.o.
2.
3.
4.
5.

HEBRA, spol. s r.o.
Milka potraviny
PD Šípkové
Pohostinstvo Ján Kusenda

Sídlo/prevádzka
Šípkové 166, 922 03
Šípkové 163, 922 03
Šípkové 922 03
Šípkové 922 03
Šípkové 41, 922 03

Predmet činnosti
Cestná nákladná doprava, medzinárodná
doprava
Výroba lisovaním plastov
Potraviny
Rastlinná a živočíšna výroba
Pohostinské služby

Z údajov uvedených v tabuľke 21 a grafe 9 vyplýva, že najviac ekonomicky aktívnych
obyvateľov obce pracuje v oblasti spracovateľského priemyslu, výroby elektrických zariadení,
ktorá spadá do sekundárneho sektora 45%. V primárnom sektore pracuje 9% obyvateľstva, v
terciárnom sektore v oblasti služieb pracuje 32%, kvarciárny sektor predstavuje 9%. Skupinu s
5% tvoria ekonomicky aktívni obyvatelia bez udania odvetvia. Graf 9 zobrazuje rozdelenie
podnikateľských subjektov v obci Šípkové podľa sektorov v roku 2011. Väčšina obyvateľstva
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dochádza denne do zamestnania. Predovšetkým sú to okolité centrá ako Piešťany, Vrbové, Nové
Mesto nad Váhom a dostupné priemyselné zóny v hlavne PSA Peugeot Trnava.
Graf 9

Sektorová zamestnanosť v %
5%

9%

9%
primárny
sekundárny
terciárny
32%

kvarciárny

45%

nezistené

Tabuľka 21 Bývajúce obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a podľa
odvetvia hospodárstva v roku 2011
Ekonomicky aktívne osoby
Odvetvie ekonomickej činnosti
z toho dochádza do
muži
ženy spolu
zamestnania
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým
súvisiace
Ťažba uhlia a lignitu

7

4

11

9

1

0

1

1

Pomocné činnosti pri ťažbe

0

1

1

1

Výroba potravín

2

0

2

2

Výroba textilu

2

5

7

7

Výroba odevov

1

0

1

1

Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem
nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu

1

2

3

3

Výroba výrobkov z gumy a plastu

1

5

6

6

Výroba a spracovanie kovov

1

1

2

2

Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

6

0

6

4

Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

3

1

4

4

Výroba elektrických zariadení

8

9

17

17

Výroba strojov a zariadení i. n.

1

1

2

2

Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov

2

0

2

2

Iná výroba

6

0

6

5

Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

2

0

2

2

Zber, úprava a dodávka vody

1

0

1

1

Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov

2

0

2

2

Výstavba budov

2

0

2

2

Špecializované stavebné práce

3

2

5

5

Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a
motocyklov

1

1

2

1

Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov

3

2

5

4
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Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov

3

6

9

7

Pozemná doprava a doprava potrubím

4

2

6

4

Poštové služby a služby kuriérov

0

1

1

1

Ubytovanie

0

1

1

1

Činnosti reštaurácií a pohostinstiev

1

0

1

1

Nakladateľské činnosti

0

1

1

1

Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

1

0

1

1

Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového
zabezpečenia

1

0

1

0

Činnosti v oblasti nehnuteľností

1

0

1

1

Právne a účtovnícke činnosti

1

0

1

1

Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia

1

0

1

0

Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti

1

0

1

1

Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných
kancelárií a súvisiace činnosti

0

1

1

1

Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou

1

0

1

1

Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné
pomocné činnosti

0

1

1

1

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

6

5

11

10

Vzdelávanie

2

8

10

7

Zdravotníctvo

3

1

4

3

Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná
starostlivosť)

1

1

2

2

Nezistené

4

4

8

5

Spolu

87

66

153

132

Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2011

V obci Šípkové je ekonomicky aktívnych 153 obyvateľov, čo je 47,7% z celkového počtu
obyvateľstva (rok 2011). V porovnaní s celoslovenským priemerom je to o 1% menej ako podiel
všetkých ekonomicky aktívnych obyvateľov z trvale bývajúcich obyvateľov Slovenskej
republiky (viď tabuľka 22).
Tabuľka 22 Porovnanie ekonomicky aktívnych osôb obce s priemerom okresu, kraja a SR v roku 2011
Územie
Obec Šípkové
Okres Piešťany
Kraj Trnavský
Slovenská republika
Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2011

Trvalo bývajúce
obyvateľstvo spolu

Z toho ekonomicky
aktívne osoby spolu

Podiel ekonomicky
aktívnych spolu %

321
63 152
554 741
5 397 036

153
30 659
281 815
2 630 052

47,7
48,5
50,8
48,7

Nezamestnanosť
Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla k 31. 12. 2014 v okrese Piešťany hodnotu
7,51%. V roku 2010 miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Piešťany bola 6,98 %. Miera
evidovanej nezamestnanosti v okrese Piešťany je dlhodobo pod celoslovenským priemerom.
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Tabuľka 23 Porovnanie miery nezamestnanosti k 31. 12. 2014
Územie

Trvalo bývajúce
obyvateľstvo spolu

Z toho ekonomicky
aktívne osoby spolu

Miera evidovanej
nezamestnanosti %

321
63 152
554 741
5 397 036

153
30 659
281 815
2 630 052

7,51
8,03
12,29

Obec Šípkové
Okres Piešťany
Kraj Trnavský
Slovenská republika
Zdroj: ÚPSVaR, 2015

Tabuľka 24 Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie v rokoch 2007 – 2014 v obci Šípkové
Rok
Uchádzači o zamestnanie spolu
3
2007
5
2008
11
2009
11
2010
12
2011
14
2012
20
2013
15
2014
Zdroj: ŠÚ SR, ÚPSVaR, 2015
Tabuľka 25 Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti v okrese Piešťany v rokoch 2007 – 2014
Rok
Miera evidovanej nezamestnanosti v %
3,73
2007
4,21
2008
7,80
2009
6,98
2010
8,38
2011
8,48
2012
10,11
2013
7,51
2014
Zdroj: ŠÚ SR, ÚPSVaR, 2015
Graf 10

Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti
v rokoch 2007-2014 v okrese Piešťany v %
12
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2.1.6

Ex-ante hodnotenie

Tabuľka 26 Ex-ante hodnotenie - stav projektovej pripravenosti investícií k termínu vypracovania nového PHSR

Rok
začatiaplán
Názov investície - projektu (obec, okres)

Rok
dokončenia
-plán

Technická
príprava
mesiac/rok
PD na ÚR:

Rekonštrukcia kultúrneho domu – vybudovanie
knižnice a vývarovne pre dôchodcov

2016
2017

8/2016

2

Rekonštrukcia miestnych komunikácií k
športovému areálu

2016

12/2015

2017

1/2016

3

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

2017

12/2015

2022

1/2016

4

Kamerový systém a osvetlenie cintorína

2016

12/2015

2016

1/2016

5

Obnova a rekonštrukcia verejného priestranstva
pri obecnej studni – park

2017

1/2016

Finančné prostriedky podľa zdrojov (v tis. EUR)
Rozpočet
samosprávneho
kraja

Rozpočet
obce v €

Štátne
účelové
fondy

Rozpočet z OP
(EU + štát)

157 500

-

7 500

-

150 000

-

50 000

-

2 500

-

47 500

-

105 000

-

-

99 750

5 250

-

23 000

-

1 500

-

21 500

-

60 000

-

3 000

-

57 000

-

PD na SP:

1

2020

Objem
finančných
prostriedkov
spolu v €

Názov OP

Súkr.
(iné)
zdroje
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2.2 Analýza vonkajšieho prostredia
Obec Šípkové leží v západnej časti Slovenska, v strednej časti Trnavského samosprávneho
kraja, v severnej časti okresu Piešťany, 2 km od mesta Vrbové a od okresného mesta Piešťany je
vzdialené 14,5 km na severozápad.
Širšie regionálne vzťahy
Trnavský kraj (ďalej len „TTK“) je prevažne vidiecky, konkurencieschopný,
rýchlorastúci región SR s perspektívou druhého najkonkurencieschopnejšieho regiónu na úrovni
SR s vysokou atraktivitou a pozíciou v blízkosti centra rozvojových aktivít EÚ a s možnosťou
cezhraničnej spolupráce s Českou a Maďarskou republikou a Rakúskom. Počtom obyvateľov je
TTK najmenším krajom SR. Podnikateľská aktivita je priemerná, so zahraničnou účasťou sa v
TTK nachádza 1 522 podnikateľských subjektov. Región je vysoko zaujímavý pre
umiestňovanie zahraničných investícií. Miera dodatočných investičných multiplikačných efektov
v regióne bude v budúcnosti vo veľkej miere závisieť od schopnosti zvýšiť podiel
vnútroregionálnych dodávok, či už podporou zapojenia sa regionálnych firiem do
dodávateľských reťazcov (podpora subkontraktu), resp. podpory lokalizácie nových dodávateľov
v regióne. Priaznivo možno hodnotiť aj vývoj sektorovej štruktúry v regióne, ktorý prešiel
pomerne rýchlo sektorovou reštrukturalizáciou a posilnil pozíciu najvýznamnejších sektorov
(energetika, automobilový priemysel a elektrotechnický priemysel nasledovaný vybranými
segmentmi spotrebného priemyslu). TTK patrí medzi poľnohospodársky produktívne regióny.
Zároveň vykazuje štvrtý najvyšší podiel na poľnohospodárskej produkcii SR a tretí najvyšší
podiel na tržbách z predaja výrobkov z prvovýroby, významné postavenie má aj v rastlinnej aj v
živočíšnej produkcii. TTK dosiahol druhé najvyššie priemyselné tržby v SR (16,5 %). TTK sa v
roku 2008 vyznačoval pomerne vysokým počtom zamestnancov v priemysle (12,7 %) a tretími
najvyššími mzdami (680,47 Eur). TTK nepatrí medzi najnavštevovanejšie kraje SR, hoci nemá
najnižšiu ubytovaciu kapacitu, dosiahol najnižšiu návštevnosť (6,7 %). Celkom možno očakávať,
že si udrží pozíciu pomerne hospodársky a sociálne vyspelého regiónu, je najviac sa približujúci
k úrovni priemeru EÚ. V priemyselnej výrobe bude naďalej dominovať automobilový,
elektrotechnický priemysel a energetika, aj keď je ohrozený odlivom investorov do ekonomicky
atraktívnejších oblastí. Inovačný potenciál regiónu je pomerne nízky a mal by byť zameraný na
rozvoj najmä v automobilovom, elektrotechnickom priemysle a energetike, technológií v oblasti
znižovania energetickej náročnosti výroby, zvyšovania spotreby energie z obnoviteľných
zdrojov, technológií znižujúcich nepriaznivý dopad na životné prostredie a pod.
Charakteristika špecifických stránok regiónu
V porovnaní s regiónmi vyspelých krajín EÚ a regiónmi SR možno konštatovať, že TTK
využíva iba čiastočne svoj rozvojový potenciál. Najvýraznejšie rezervy sa nachádzajú v
nedostatočnej úrovni využívania inovačného potenciálu v rozhodujúcich odvetviach. Dôsledkom
toho je slabé prenikanie inovácií do priemyslu a služieb v odvetviach sústredených v regióne. V
porovnaní so svetovými trendmi zvyšovania kvality verejných služieb cestou informatizácie a s
vývojom v okolitých krajinách je úroveň informatizácie TTK nízka a pre budúci rozvoj regiónu
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nedostatočná. Za najväčší nevyužitý rozvojový potenciál regiónu ako základu konkurenčnej
výhody TTK možno považovať:
- rozvoj vidieka a vybraných ekonomických aktivít v poľnohospodárstve,
- vysoký podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov,
- silný potenciál cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce,
- vnútroregionálne väzby medzi rozvojovými centrami a vidiekom.
Konkurenčná výhoda
Konkurenčná výhoda TTK je tvorená výhodnou geografickou polohou v blízkosti
rozvojových aktivít EÚ, vysokým podielom zahraničného kapitálu a vysokokvalifikovanou
pracovnou silou v strategicky dôležitých sektoroch.
Strategické ciele:
1. rozvoj ľudských zdrojov v nových strategicky dôležitých odvetviach,
2. rozvoj environmentálnej infraštruktúry a regionálnej logistiky,
3. posilnenie postavenia vedy, vývoja a inovácií,
Očakávané dopady:
- udržanie vysokého ekonomického rastu súčasne s rastom kvality života v regióne,
- zlepšenie životného prostredia,
- využitie medzinárodnej spolupráce a vnútorného potenciálu k rozvoju poznatkovo orientovanej
ekonomike,
- informatizácia verejnej správy a zlepšenie kvality služieb poskytovaných obyvateľom na
vidieku.
Užšie regionálne vzťahy
Obec Šípkové je súčasťou Kopaničiarskeho regiónu, ktorý je situovaný v pohoriach Biele
a Malé Karpaty a tiež v o niečo nižšej Myjavskej pahorkatine, čím poskytuje obyvateľom, ale aj
návštevníkom regiónu príjemné a tiché prostredie pre bývanie a iné aktivity. Rozmanitosť
všetkých zložiek prírody, spätá so špecifickým rázom kopaničiarskej krajiny, dodáva
Kopaničiarskemu regiónu neopakovateľný charakter, ktorý môže byť dobrým východiskom pre
rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v regióne a aktivít súvisiacich s agroturistikou. Tiché a
odľahlé kopanice, vyhľadávané najmä obyvateľstvom túžiacim po pokoji, disponujú zdravým
prírodným prostredím. To je značnou výhodou, vzhľadom na blízke väčšie mestá (, Vrbové,
Piešťany) a s ním spojený priemysel, ktorých kvalita životného prostredia je nižšia.
Poloha tohto regiónu je vzhľadom na najbližšie rozvojové osi Slovenska (Považie, Záhorie,...)
mierne okrajová. Táto sa prejavuje najmä v dopravnej dostupnosti (či už časovej, alebo aj
vzdialenostnej) vidieckych obcí, a zvlášť odľahlejších kopaníc, ktorá je na hlavné dopravné osi
SR, nízka. Istou nevýhodou (ale aj výhodou, ako to bolo spomínané vyššie) je aj fyzickogeografická poloha, pretože veľká väčšina územia sa nachádza v rámci Myjavskej pahorkatiny,
resp. Bielych a Malých Karpát, kde prevláda pahorkatinný, až vrchovinový ráz územia spojený s
horšou dostupnosťou územia. Navyše severná, štátna hranica územia pôsobila dlhé roky po
vzniku samostatnej SR ako bariéra. Iba malá časť územia – juhovýchod, ktorá sa nachádza už v
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Považskom Podolí, má lepšiu polohu a teda aj dostupnosť – blízkosť európsky významného
multimodálneho koridoru.
Tabuľka 27 STEEP analýza

Sociálne

Technologické

Ekonomické

Ekologické

Politické

Hodnoty

Celkové
starnutie
populácie v SR

Kontakt
s obyvateľmi
prostredníctvo
m technológie

Rast životnej úrovne
a zvyšovanie miezd
v blízkych mestách
(Piešťany, Vrbové)

Podpora projektov
na
environmentálnu
infraštruktúru

Politika vlády
v konkrétnej
oblasti

Tímová
spolupráca

Zníženie
kúpyschopnosti
obyvateľstva vplyvom
opakujúcich sa
ekonomických kríz

Nedostatočná
osveta o ochrane
ŽP a nakladaní
s odpadmi

Zmena
legislatívy
v rôznych
oblastiach

Možnosť
vytvárania
nových
cezhraničných
partnerstiev

Návrat
pôvodných
obyvateľov
v dôchodkovom
veku z väčších
miest

Vplyv daňovej
Klimatické zmeny
politiky
Zvyšovanie
odvodového zaťaženia
Zníženie podielových
daní
Možnosť čerpať
eurofondy
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2.3 Zhodnotenie súčasného stavu územia - SWOT analýza
SWOT analýza - analýza silných a slabých stránok obce, jej príležitostí rozvoja a
ohrození - prezentuje poznatky získané v prechádzajúcich analytických postupoch. Analýza je
určená pre definovanie stratégie a slúži ako základný model pre budúce riadenie podpory.
Pomenovanie silných a slabých stránok podáva prehľad o vnútornom živote v obci, identifikácia
príležitostí a ohrození sa zameriava na uvedomenie si vonkajších faktorov, ktoré na kvalitu
života obce a jej ďalší rozvoj vplývajú.
SWOT analýza obce je orientovaná na prírodné zdroje, ľudské zdroje, technickú infraštruktúru,
ekonomiku a služby, rekreácie, šport, turizmus a cestovný ruch, kultúrno-historické podmienky,
občiansku infraštruktúru, životné prostredie, ekológiu a bývanie.
Tabuľka 28 SWOT analýza

SILNÉ STRÁNKY
Prírodné:
 Vhodné prírodné a klimatické podmienky
(Malé Karpaty, Čerenec)
 Nízke dopravné zaťaženie obce
 Realizácia separovaného zberu
 Zdravé a tiché životné prostredie
 Bohatý prírodný potenciál – dostatok
zelene a biotopov, miestne chránené
územie
Ľudské:





Spoločenské organizácie: Poľovnícke
združenie, Združenie záhradkárov, TJ
Šípkové, Únia žien
Spoločenské podujatia: poľovnícke akcie,
Oslavy k 1. máju, MDŽ
Národnostne homogénna obec

Materiálne:
 Dobré dispozície pre rozvoj agroturizmu
a návštevnosť obce – (Mohyla na Bradle,
Čachtický hrad)
 Kultúrny dom, Dom smútku, cintorín,
amfiteáter
 Futbalové ihrisko
 Komplexná dopravná dostupnosť sídla
okresu (Piešťany), sídla Trnavského
samosprávneho kraja (Trnava) a hlavného
mesta SR (Bratislava)
Ekonomické:



Dostupnosť zón s nadpriemerným
indexom rozvoja (PSA Peugeot,
Samsung, Nové Mesto nad Váhom,

SLABÉ STRÁNKY
Prírodné:
 Nevybudovaná kanalizácia a ČOV
 Nevyužívanie prírodného potenciálu pre
návštevnosť obce
Ľudské:









Nepriaznivá demografická štruktúra
obyvateľstva
Negatívny populačný vývoj daný nízkou
mierou natality obyvateľstva a migráciou
Pasivita občanov
Nedostatok miestnych pracovných
príležitostí
Odchod mladých ľudí z obce
Nerozvinuté kultúrne a športové aktivity
Najväčší podiel obyvateľov so základným
vzdelaním

Materiálne:
 Chýbajúca technická infraštruktúra verejný vodovod, plynofikácia
 Nerozvinutý agroturizmus
 Chýbajúce ubytovacie a stravovacie
zariadenia
 Nedostatočná podpora kultúrnohistorických hodnôt obce
 Nedostatok vybudovanej infraštruktúry pre
oddych a relax
 Chýbajúce služby pre obyvateľstvo
 Zdevastovaný a nevyužitý amfiteáter
 Nedostatočná vybavenosť územia
rozvinutou turistickou infraštruktúrou
 Miestne komunikácie v zlom technickom
stave
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Vrbové)




Zlý technický stav obecných budov
a zariadení
Chýbajú podmienky na bývanie

Ekonomické:
 Nedostatočný dopyt po inováciách
v podnikateľskom sektore
 Nedostatok investičného kapitálu
z vlastných zdrojov obce
 Nízka úroveň tvorby pridanej hodnoty
 Nízka miera propagácie a využívania
informačno-komunikačných technológií
 Nedostatočná koordinácia, marketing
a propagácia cestovného ruchu

PRÍLEŽITOSTI

OHROZENIA

Prírodné:
 Vhodné využitie prírodného a rozvojového
potenciálu obce pre rozvoj vidieckeho
cestovného ruchu
 Zvýšenie úrovne separovaného zberu
a zhodnocovania odpadov

Prírodné:
 Postupné zhoršovanie kvality jednotlivých
zložiek životného prostredia
 Zníženie ekologickej stability územia
 Nárast automobilovej dopravy a tým
následné dopravné a ekologické
zaťaženie obce
 Nedobudovanie technickej infraštruktúry –
kanalizácia a ČOV
 Nedostatočná propagácia kvalít životného
prostredia

Ľudské:




Tvorba nových pracovných príležitostí
Podpora podnikateľskej sféry
a samozamestnania
 Prilákanie nových obyvateľov – hlavne
mladých rodín s deťmi
Ľudské:
 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne a
 Nedostatok vhodných podmienok pre
kvalifikácie
vznik nových podnikateľských subjektov a
príchod investorov
 Zavádzanie podporných systémov pre
podnikateľov formou priamych a
 Vplyv nežiaducich javov na deti a mládež
nepriamych finančných nástrojov
(konzumná kultúra, závislosti, kriminalita
a pod.)
 Vytváranie partnerstiev s okolitými obcami
 Pokračovanie negatívneho trendu vývoja
 Podpora aktivít neformálnych skupín
počtu obyvateľov, demografickej
občanov
štruktúry a následná migrácia obyvateľov
 Rozvoj činnosti neziskových organizácií
 Nedostatočná starostlivosť o rozvoj
 Zvýšenie kvality tradičných
ľudských zdrojov
spoločenských podujatí, zvýšenie ich

Nedostatočná pripravenosť občanov pre
spektra
rozvoj cestovného ruchu

Nezáujem občanov pre pozitívne zmeny vo
Materiálne:
voľno časovom vyžití, v tvorbe životného
 Dobudovanie a rekonštrukcia jednotlivých
prostredia v obci
prvkov technickej, dopravnej, sociálnej
infraštruktúry
Materiálne:
 Predpoklady pre rozvoj foriem sociálnej
 Nedostatok finančných prostriedkov na
a zdravotnej starostlivosti
rozvojové projekty
 Využitie potenciálu historických pamiatok
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v mikroregióne
Výstavba nájomných bytov
Výstavba a rekonštrukcia miestnych
komunikácií a chodníkov
Zavedenie kamerového systému
a optických sietí v obci
Budovanie cyklotrás, cyklistických
a náučných chodníkov
Vybudovanie kanalizačnej siete a ČOV
Využitie a rekonštrukcia obecných
objektov a verejných priestranstiev
Dosiahnutie úspor energie a zvýšenie
podielu obnoviteľných zdrojov energie
Rekonštrukcia kultúrnych a športových
zariadení

Ekonomické:
 Existencia možností financovania
rozvojových projektov z fondov EÚ a
iných dotačných titulov
 Optimálne využitie existujúcich
výrobných kapacít a ľudských zdrojov
 Vytváranie podmienok pre prílev
investorov a príliv priamych investícií
 Tvorba nových pracovných príležitostí
 Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov
 Zvyšovanie kvality výrobných procesov
a služieb prostredníctvom transferu
moderných technológií a inovácií
 Rozvoj cestovného ruchu na báze využitia
prírodného a kultúrneho potenciálu
 Dobudovanie infraštruktúry cestovného
ruchu, zlepšenie marketingu, rozšírenie
a zvýšenie kvality služieb
 Rozvoj informačných služieb cestovného
ruchu



Nevypracovaná Územno-plánovacia
dokumentácia



Znižovanie kvality a bezpečnosti
motoristickej a nemotoristickej dopravy
v obci
Zníženie atraktívnosti územia v porovnaní
s inými regiónmi v SR
Zvyšujúce sa náklady na údržbu a opravy
verejnej infraštruktúry
Neriešenie komplexnej údržby
existujúceho stavu obecných stavieb
Chátranie existujúcich zariadení kultúrnej
infraštruktúry a pamiatkového fondu
Nedoriešenie vlastníckych vzťahov k pôde







Ekonomické:
 Nedostatok finančných prostriedkov na
projektové zámery
 Finančná zadlženosť obce
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3

Strategická časť

Strategická časť nadväzuje na analytickú časť a obsahuje stratégiu rozvoja obce pri
zohľadnení jej vnútorných špecifík. Určuje hlavné ciele a priority rozvoja obce pri rešpektovaní
princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia.
Strategická časť obsahuje:
- víziu územia
- formuláciu a návrh stratégie
- výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách, resp. oblastiach rozvoja
(hospodárska, sociálna, environmentálna).
Strategický cieľ PHRSR ako aj dielčie ciele v rámci jednotlivých politík vychádzajú z §3
Ciele podpory regionálneho rozvoja zákona 309/2014 o podpore regionálneho rozvoja, kde je
hlavným cieľom podpory regionálneho rozvoja odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce
rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a
zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov, zvyšovať ekonomickú výkonnosť,
konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií v regiónoch pri zabezpečení trvalo
udržateľného rozvoja, zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri
zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja.
Podpora regionálneho rozvoja podľa odseku 1 je zameraná najmä na komplexné
využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia - prírodných, kultúrnych, materiálnych,
finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov, na podporu zavádzania nových technológií a
inovácií pri rešpektovaní vnútorných špecifík regiónu, rozvoj informatizácie a digitalizácie v
regióne, rozvoj hospodárstva a podnikateľského prostredia v regióne s cieľom zvýšiť jeho
produktivitu, optimalizovať štruktúru hospodárstva, vytvárať nové pracovné miesta a
stabilizovať ohrozené pracovné miesta, rozvoj ľudských zdrojov vrátane zvyšovania
vzdelanostnej úrovne, kvalifikácie a zlepšovania prípravy detí a mladých dospelých na trh práce,
predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podporu
rovnosti príležitostí na trhu práce a podporu znevýhodnených komunít, realizáciu verejných prác
podporujúcich rozvoj regiónu, zlepšenie a rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu, zlepšenie
dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb, rozvoj cestovného ruchu,
medzištátnu, cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu v oblasti regionálneho rozvoja v záujme
trvalo udržateľného rozvoja regiónu, zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o
kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel, rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, rozvoj
vidieckych oblastí a zvyšovanie kvality života na vidieku, realizáciu opatrení na ochranu,
udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich
životné prostredie a zlepšenie environmentálnej infraštruktúry regiónu, ochranu prírody,
efektívne využívanie prírodných zdrojov regiónu a využívanie alternatívnych zdrojov energie,
rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne, zvyšovanie dostupnosti a kvality
bývania, budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho
správania obyvateľstva, rozvoj telesnej kultúry, športu a turistiky, ochranu, podporu a rozvoj
verejného zdravia, atď. Na základe analýzy súčasnej situácie a predpokladov ďalšieho rozvoja
boli pracovnými skupinami pripravené podklady pre formuláciu strategickej vízie. Následne
riadiaci tím zabezpečil vypracovanie strategickej vízie.
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Strategická časť nadväzuje na analytickú časť a obsahuje stratégiu rozvoja obce pri
zohľadnení jej vnútorných špecifík. Určuje hlavné ciele a priority rozvoja obce pri rešpektovaní
princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia.
Strategická časť obsahuje víziu územia, formuláciu a návrh stratégie, výber a popis strategických
cieľov v jednotlivých
politikách, resp. oblastiach rozvoja (hospodárska, sociálna,
environmentálna).
Stanovenie vízie predstavuje očakávaný stav, ktorý má obec Šípkové dosiahnuť z
dlhodobého hľadiska. Vymedzuje rámec pre definovanie strategických cieľov a priorít na
obdobie nasledujúcich 7 rokov a postupov na ich dosiahnutie. Obec Šípkové má stanovenú
nasledovnú víziu, ktorá zodpovedá dosiahnutým výsledkom počas rokov 2007 - 2013 a aj
očakávaniam do roku 2022.
Vízia obce Šípkové
„Obec Šípkové - obec so základnými službami pre obyvateľov, vhodnou infraštruktúrou pre
turistiku a cykloturistiku, ponúkajúca lákavé priestory na realizáciu kultúrnospoločenských
a športových podujatí v zdravom životnom prostredí.“
Rozvojová stratégia
Na základe komplexnej analýzy územia obce Šípkové a určenia slabých a silných
stránok, príležitostí a ohrození v oblasti hospodárskej, sociálnej a environmentálnej, môžeme
určiť rozvojovú stratégiu obce a jej prioritné ciele.
Strategickým cieľom obce je:
„Zabezpečiť vyvážený trvalo udržateľný rozvoj obce s možnosťou využívania základných
služieb a ponúkaných aktivít podporujúcich cestovný ruch a turizmus, s cieľom naplnenia
formulovanej vízie obce cieľovo v období do roku 2022. “
Znamená to využiť potenciál obce a dostupné možnosti získania finančných prostriedkov
na realizáciu rozvojových činností. Kvalitu života obyvateľov podmieňuje okrem iného
občianska vybavenosť a fungujúca technická a dopravná infraštruktúra, ktorá môže byť
predpokladom na rozvoj obce aj v ďalších oblastiach. Je dôležité ponúknuť obyvateľom a
návštevníkom obce Šípkové možnosti na rekreáciu a trávenie voľného času na území obce.
Rozvoj v tejto oblasti je podmienený vybudovaním lepšej turistickej infraštruktúry,
poskytovaním informácií a vytváraním ďalších aktivít, ktoré budú viesť k rozvoju vidieckej
turistiky a agroturistiky v spolupráci so všetkými zainteresovanými subjektmi. Súbežne je však
potrebné venovať pozornosť aj rozvíjaniu ľudských zdrojov. V oblasti vybavenia územia
dopravnou infraštruktúrou sa stratégia orientuje hlavne na vybudovanie prepojenia regiónu tak,
aby bola zabezpečená napojenosť na dopravné koridory v dostatočnom čase a kvalite. Stratégia v
oblasti životného prostredia je zameraná na zlepšenie situácie a novým prístupom občanov k
ochrane životného prostredia. Stratégia je založená na eliminácii kľúčových disparít, ktoré sú
bariérou rozvoja a na využití pozitívnych výhod, ktoré poskytujú príležitosti pre dlhodobý rast.
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To je možné uskutočniť len na úrovni partnerstva spoluprácou verejného a súkromného sektora a
integrovaným prístupom k riešeniu ekonomických, sociálnych a environmentálnych aspektov.
Na dosiahnutie strategického cieľa sa budú podporovať globálne ciele podľa jednotlivých
kľúčových odvetví. Uvedené ciele korešpondujú s hlavnými cieľmi definovanými v PHRSR
Trnavského samosprávneho kraja a podporujú jeho naplnenie.
Na základe uvedených skutočností boli navrhnuté jednotlivé aktivity v rámci
hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti, ktoré pri ich postupnej realizácii budú viesť k
napĺňaniu strategického cieľa obce.
1. Prioritná oblasť– HOSPODÁRSKA
Globálny cieľ č. 1: Ekonomický rozvoj obce
Šípkové je obec, ktorá má veľký potenciál pre zvýšenie atraktivity turistického cestovného
ruchu. Svojimi prírodnými danosťami predstavuje výborné miesto pre rozvoj turistiky a
cykloturistiky. Podporou budovania cyklotrás, turistických chodníkov, náučných chodníkov
a potrebnej infraštruktúry je možné toto dosiahnuť. Obec plánuje s vybudovaním cyklotrasy
Šípkové-Ošmek-Plešivec a náučného chodníka Vrbové-Šípkové-Plešivec-Čachtický hrad. Pri
budovaní cyklotrás či cyklochodníkov je spolupráca susedných i okolitých obcí veľmi dôležitá,
aby cyklotrasy viedli niekam, resp. aby prepájali zaujímavé body v regióne a pod. Pokračovaním
v úsilí o získanie ďalších nenávratných finančných príspevkov, môže byť takýmto spôsobom
dobudovaných viacero cyklotrás, ktoré sa v budúcnosti môžu ďalej napojiť na ďalšie
cyklotrasy.
Rozvoj cestovného ruchu je možné podporiť aj investíciami do kultúrno-historického
potenciálu obce ako sú kultúrne pamiatky, kultúrny dom a obecný amfiteáter.
Pokračovanie v tradíciách obce v organizovaní kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
je jednou z priorít zatraktívnenia obce pre obyvateľov a návštevníkov pri trávení voľného
času. Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít
organizovaných externými subjektmi, ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami je jedným z cieľov
samosprávy. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne, spoločenské a voľnočasové aktivity
je pre imidž obce a tým aj pre cestovný ruch veľmi dôležitá.
2. Prioritná oblasť - SOCIÁLNA
Globálny cieľ č. 2: Rozvoj občianskej vybavenosti
V tejto oblasti sa obec zameria predovšetkým na vylepšenie kvality cestnej a verejnej
infraštruktúry. Cieľom je dobudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
a riešenie technického stavu komunikácií. Obec plánuje rekonštruovať aj komunikácie k
športovému areálu. Dôležité je tiež zabezpečiť pravidelné a vyhovujúce spojenie obyvateľov
obce s blízkymi obcami a aj mestami s regionálnymi centrami prostredníctvom verejnej dopravy.
Počas celého programovacieho obdobia plánuje priebežne rekonštruovať i autobusové zastávky.
Úpravou verejných priestranstiev a parkov sa zlepší estetický vzhľad obce a vybudujú sa
ďalšie priestory pre oddych a relaxáciu občanov. Významnou investíciou v nadchádzajúcom
období je aj realizácia optických sietí a zavedenie kamerového systému v obci.
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Veľmi dôležitými investíciami je aj zlepšenie stavu obecných objektov a zlepšenie
kvality služieb verejnej správy, čím sa skvalitní stav budov v majetku obce a objektov verejného
záujmu. Obec má naplánovanú rekonštrukciu Domu smútku.
3. Prioritná oblasť - ENVIRONMENTÁLNA
Globálny cieľ č. 3: Zlepšenie stavu životného prostredia
Trvalo udržované životné prostredie je významným ukazovateľom kvality života.
Dlhodobé udržovanie, ale aj skvalitňovanie prírodného prostredia, je spoločným cieľom
všetkých obyvateľov obce.
V environmentálnej oblasti vidíme možnosť pre ďalší rozvoj obce v znižovaní emisií
znečisťujúcich látok a využitie obnoviteľných zdrojov energie. V štádiu úvah je koncepčné
riešenie likvidácie odpadových vôd na území obce Šípkové odkanalizovaním územia obce s
napojením na ČOV. Takéto riešenie však presahuje finančné možnosti obce.
Tabuľka 29 Hierarchia strategických cieľov

Globálne ciele

Špecifické ciele

Tematické ciele

1. Prioritná oblasť - Hospodárska

1.1 Využitie
miestneho
potenciálu
pre
rozvoj
cestovného ruchu a rozvoj
kultúrnych a voľnočasových
aktivít

1.1.1 Podpora infraštruktúry cestovného
ruchu so zameraním na kultúrnospoločenské a športové podujatia

2.1 Zlepšovanie kvality
verejnej infraštruktúry

2.1.1 Zvýšenie kvality miestnych
komunikácií a bezpečnosti v obci

Ekonomický rozvoj obce

2. Prioritná oblasť - Sociálna

1.1.2 Zachovanie kultúrno-historického
potenciálu obce

2.1.2 Vybudovanie širokopásmovej
infraštruktúry

Rozvoj občianskej vybavenosti

2.1.3 Skrášlenie prostredia obce
a verejných priestranstiev
2.2
Zlepšenie
obecných objektov
3. Prioritná oblasť Environmentálna
Zlepšenie stavu životného
prostredia

stavu

2.2.1 Skvalitnenie
majetku obce

stavu

budov

3.1 Zvýšenie odvádzania a
čistenia komunálnych vôd a
zásobovania
obyvateľstva
pitnou vodou

3.1.1 Dobudovanie kanalizačnej
a vodovodnej siete

3.2
Znižovanie
emisií
znečisťujúcich
látok
a
využitie
obnoviteľných
zdrojov energie

3.2.1 Využitie obnoviteľných zdrojov
energie

v
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4

Programová časť
Tabuľka 30 Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí
Opatrenie
Projekt/Aktivita
Opatrenie č. 1.1 Rozvoj cestovného
1.1.1 Cyklotrasa Šípkové-Ošmekruchu, kultúrnych a voľnočasových
Plešivec
aktivít
Opatrenie č. 1.1 Rozvoj cestovného
1.1.1 Náučný chodník Vrbové –
ruchu, kultúrnych a voľnočasových
Šípkové-Plešivec-Čachtický hrad
aktivít
Opatrenie č. 1.1 Rozvoj cestovného
1.1.2 Rekonštrukcia kultúrneho
ruchu, kultúrnych a voľnočasových
domu
aktivít
Opatrenie č. 1.1 Rozvoj cestovného
1.1.2 Rekonštrukcia obecného
ruchu, kultúrnych a voľnočasových
amfiteátra
aktivít

Prioritná oblasť
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska

Opatrenie č. 2.1 Kvalita verejnej
infraštruktúry

2.1.1 Rekonštrukcia miestnych
komunikácií k športovému areálu

Sociálna

Opatrenie č. 2.1 Kvalita verejnej
infraštruktúry

2.1.1 Rekonštrukcia miestnych
komunikácií

Sociálna

Opatrenie č. 2.1 Kvalita verejnej
infraštruktúry

2.1.1 Kamerový systém
a osvetlenie cintorína

Sociálna

Opatrenie č. 2.1 Kvalita verejnej
infraštruktúry

2.1.2 Realizácia optických sietí v
obci

Sociálna

Opatrenie č. 2.1 Kvalita verejnej
infraštruktúry

2.1.3 Obnova a rekonštrukcia
verejného priestranstva pri obecnej
studni – park

Sociálna

Opatrenie č. 2.1 Kvalita verejnej
infraštruktúry

2.1.3 Rekonštrukcia autobusových
zastávok

Sociálna

2.2.1 Rekonštrukcia Domu smútku

Sociálna

Opatrenie č. 3.1 Budovanie
kanalizačnej a vodovodnej siete

3.1.1 Vybudovanie skupinového
vodovodu a kanalizácie

Environmentálna

Opatrenie č. 3.2 Investície do
znižovania znečistenia ovzdušia

3.2.1 Rekonštrukcia kotolne MŠ a
OcÚ– na kotol na pelety

Environmentálna

Opatrenie č. 2.2 Intervencie do
obecných objektov a školských
zariadení
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Formulár na prípravu projektov - Formulár č. P 1

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.1.1
Názov projektu
Cyklotrasa Šípkové-Ošmek-Plešivec
Obec Šípkové
Garant
Kontaktná osoba garanta Miškufová Janka - starostka
Partneri garanta
Začatie
a
ukončenie apríl 2020 – december 2021
fyzickej realizácie
Stav
projektu
pred Neexistujúca cyklotrasa
realizáciou
Zvýšenie počtu turistov v lokalite Šípkové, Ošmek, Plešivec
Cieľ projektu
Počet metrov vybudovanej cyklotrasy
Výstupy
Cyklisti a cykloturisti i z okolia
Užívatelia
Výstup - dĺžka vybudovanej cyklotrasy v metroch;
Indikátory monitoringu
Výsledok – zvýšený počet cyklistov a cykloturistov
VO - výber dodávateľa
Zmluvné podmienky
Neschválenie dotácie z IROP, prostredníctvom RIUS
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Termín (mesiac/rok)
Vysporiadanie pozemkov Majetkové oddelenie
4/2020 - 10/2020
pod cestou
Príprava
projektovej Oddelenie výstavby, územného plánu a ŽP
5 - 10/2020
dokumentácie
Vydanie
stavebného Príslušný stavebný úrad
10 - 12/2020
povolenia
Výber dodávateľa
Oddelenie výstavby, územného plánu a ŽP
12/2020- 2/2021
Spracovanie a predloženie Oddelenie výstavby, územného plánu a ŽP
1-3/2021
žiadosti
o NFP,
zhromaždenie príloh
Schválenie NFP a úveru
MPaRV SR
6/2021
Realizácia
Spoluúčasť obce sa prepočíta na základe 7/2021 - 12/2021

dĺžky cyklotrasy v k. ú.
Kolaudácia
Príslušný stavebný úrad
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
(rok) spolu (eur)
Spracovanie PD
2020
externý stavebný
2021
dozor
Externý manažment 2020/21
projektu
Realizácia projektu 2021
Spolu

1 -2/2022
z toho verejné zdroje

súkromné
zdroje

EU

ŠR

VÚC

Obec

5 000
5 000

4 750
4 750

0
0

0
0

250
250

0
0

2 000

1 900

0

0

100

0

88 000
100 000

83 600
95 000

0
0

0
0

4 400
5 000

0
0
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.1.2
Názov projektu
Náučný chodník Vrbové – Šípkové-Plešivec-Čachtický hrad
Obec Šípkové
Garant
Kontaktná osoba garanta Miškufová Janka - starostka
Partneri garanta
Začatie
a
ukončenie jún 2018 – jún 2020
fyzickej realizácie
Stav
projektu
pred Neexistujúci náučný chodník
realizáciou
Zvýšenie počtu turistov v lokalite Šípkové, Plešivec, Čachtický hrad
Cieľ projektu
Počet metrov vybudovaného náučného chodníka s tabuľami
Výstupy
Turisti z obce i z okolia
Užívatelia
Výstup - dĺžka vybudovaného náučného chodníka, počet tabúľ;
Indikátory monitoringu
Výsledok – zvýšený počet turistov
VO - výber dodávateľa
Zmluvné podmienky
Neschválenie NFP z Ekopolis
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Termín (mesiac/rok)
Vysporiadanie pozemkov Majetkové oddelenie
6 - 12/2018
pod cestou
Príprava
projektovej Oddelenie výstavby, územného plánu a ŽP
1 - 2/2019
dokumentácie
Výber dodávateľa
Oddelenie výstavby, územného plánu a ŽP
12/2019 - 2/2020
Spracovanie a predloženie Oddelenie výstavby, územného plánu a ŽP
2/2020
žiadosti
o NFP,
zhromaždenie príloh
Schválenie NFP a úveru
MPaRV SR
2/2020
Realizácia
Spoluúčasť obce sa prepočíta na základe 5/2020

dĺžky cyklotrasy v k. ú.
Kolaudácia
Príslušný stavebný úrad
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
(rok) spolu (eur)
EU
Spracovanie PD
2018
5 000
4 750
externý stavebný
2018
5 000
4 750
dozor
Externý manažment 2018/19
2 000
1 900
projektu
Realizácia projektu 2020
48 000
45 600
60 000
57 000
Spolu

5 - 6/2020
z toho verejné zdroje

súkromné
zdroje

ŠR
0
0

VÚC
0
0

Obec
250
250

0
0

0

0

100

0

0
0

0
0

2 400
3 000

0
0
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.2.1
Názov projektu
Rekonštrukcia kultúrneho domu – vybudovanie knižnice
a vývarovne pre dôchodcov
Obec Šípkové
Garant
Kontaktná osoba garanta Miškufová Janka - starostka
Podnikateľské subjekty
Partneri garanta
Začatie
a
ukončenie máj 2016 – december 2017
projektu
Stav
projektu
pred Nevyužitá budova ZŠ
realizáciou
Priestory využívať na spoločenské podujatia
Cieľ projektu
Zrekonštruovaná budova kultúrneho domu
Výstupy
Občania obce, obec
Užívatelia
Výstup - zrekonštruovaná budova kultúrneho domu na kultúrno –
Indikátory monitoringu
obecný dom, knižnica a vývarovňa pre dôchodcov;
Výsledok – zlepšenie podmienok v priestoroch kultúrneho domu,
zvýšenie návštevnosti podujatí
VO – výber dodávateľa
Zmluvné podmienky
Neschválenie dotácie
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Termín (mesiac/rok)
Príprava
projektovej Podnikateľský subjekt
5 - 9/2016
dokumentácie
Vydanie
stavebného Stavebný úrad
10 - 12/2016
povolenia
Výber dodávateľa
Obec, Oddelenie výstavby, územného plánu a 12/2016 - 2/2017
ŽP
Spracovanie a registrácia Obecný úrad, Oddelenie výstavby, územného 2/2017
žiadosti
o NFP, plánu a ŽP
zhromaždenie príloh
Schválenie NFP
MPaRV SR
5/2017
Dodávateľ, externý stavebný dozor a 7/2017 - 11/2017
Realizácia
Oddelenie výstavby, územného plánu a ŽP
Kolaudácia
Stavebný úrad
12/2017
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
súkromné
(rok) spolu (eur)
zdroje

PD
Realizácia projektu
Spolu

2016
2017

2 000
155 500
157 500

EU

ŠR

VÚC

Obec

0

1 900
148 100
150 000

0
0
0

0
0
0

100
7 400
7 500

0
0
0
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.2.2
Názov projektu
Rekonštrukcia obecného amfiteátra
Obec Šípkové
Garant
Kontaktná osoba garanta Miškufová Janka - starostka
Partner z ČR
Partneri garanta
Začatie
a
ukončenie júl 2019 – december 2021
fyzickej realizácie
Stav
projektu
pred Nevyužívané a zdevastované priestranstvo
realizáciou
Zvýšenie počtu turistov v obci Šípkové a návštevnosť podujatí
Cieľ projektu
Rekonštrukcia amfiteátra
Výstupy
Občania a návštevníci obce Šípkové, cykloturisti a peší turisti
Užívatelia
Výstup – zrekonštruovaný amfiteáter;
Indikátory monitoringu
- počet podujatí
Výsledok – zvýšený počet návštevníkov a cykloturistov
VO - výber dodávateľa
Zmluvné podmienky
Neschválenie dotácie z INTERREG V-A SR - ČR
Riziká
Dotácia na podujatie, partner z ČR
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Termín (mesiac/rok)
Príprava
projektovej Podnikateľský subjekt
6 - 12/2019
dokumentácie
Vysporiadanie pozemkov Majetkové oddelenie
1 - 2/2020
pod cestou
Výber dodávateľa
Oddelenie výstavby, územného plánu a ŽP
12/2020 - 2/2021
Vydanie
stavebného Príslušný stavebný úrad
2/2021
povolenia
Spracovanie a predloženie Oddelenie výstavby, územného plánu a ŽP
2/2021
žiadosti
o NFP,
zhromaždenie príloh
Schválenie NFP
MPaRV SR
5/2021
Výber dodávateľa
Oddelenie výstavby, územného plánu a ŽP
5 - 6/2021
Realizácia
Dodávateľ a Oddelenie výstavby, územného 6/2021 - 12/2021
plánu a ŽP
Kolaudácia
Príslušný stavebný úrad
12/2021
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
súkromné
(rok) spolu (eur)
zdroje
Spracovanie PD
2019
Realizácia projektu 2020/21
Spolu

2 000
48 000
50 000

EU

ŠR

VÚC

Obec

1 900
45 600
47 500

0
0
0

0
0
0

100
2 400
2 500

0
0
0
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1.1.1
Názov projektu
Rekonštrukcia miestnych komunikácií k športovému areálu
Obec Šípkové
Garant
Kontaktná osoba garanta Miškufová Janka
Podnikateľské subjekty
Partneri garanta
Začatie
a
ukončenie máj 2016 - september 2017
projektu
Stav
projektu
pred Rozbité prístupové komunikácie k objektom - futbalový štadión,
vedľajšie miestne komunikácie
realizáciou
Zrekonštruované komunikácie s odvedením dažďových vôd
Cieľ projektu
Dĺžka zrekonštruovanej komunikácie
Výstupy
Občania a návštevníci obce
Užívatelia
Výstup - dĺžka zrekonštruovanej komunikácie
Indikátory monitoringu
Výsledok – vyššia bezpečnosť jazdy, zvýšený počet turistov a
návštevníkov obce, podpora cestovného ruchu
VO – výber dodávateľa
Zmluvné podmienky
Neschválenie NFP
Riziká
Využitie grantových schém štátneho rozpočtu na postupné opravy
Poznámky
daných komunikácií
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Termín (mesiac/rok)
Príprava
projektovej Podnikateľský subjekt
5 - 9/2016
dokumentácie
Vydanie
stavebného Stavebný úrad
10 - 12/2016
povolenia
Spracovanie a registrácia Obecný úrad, Oddelenie výstavby, územného 2/2017
žiadosti
o NFP, plánu a ŽP
zhromaždenie príloh
Predloženie projektu
Obecný úrad
5/2017
Schválenie NFP
MPaRV SR
6 - 7/2017
Výber dodávateľa
Obecný úrad, Oddelenie výstavby, územného 7 - 8/2017
plánu a ŽP
Realizácia
Vybraný dodávateľ
9-10/2017
Kolaudácia
Stavebný úrad
12/2017
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
súkromné
(rok) spolu (eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Obec
Projektová
2016
1 000
900
0
0
100
0
dokumentácia
realizácia
2017
49 000
46 600
0
0
2 400
0
50 000
47 500
0
0
2 500
0
Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1.1.2
Názov projektu
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Obec Šípkové
Garant
Kontaktná osoba garanta Miškufová Janka
Podnikateľské subjekty
Partneri garanta
Začatie
a
ukončenie máj 2017 - september 2022
projektu
Stav
projektu
pred Rozbité prístupové komunikácie
realizáciou
Zrekonštruované komunikácie s odvedením dažďových vôd
Cieľ projektu
Dĺžka zrekonštruovanej komunikácie
Výstupy
Občania a návštevníci obce
Užívatelia
Výstup - dĺžka zrekonštruovanej komunikácie
Indikátory monitoringu
Výsledok – vyššia bezpečnosť jazdy, zvýšený počet turistov a
návštevníkov obce, podpora cestovného ruchu
VO – výber dodávateľa
Zmluvné podmienky
Neschválenie NFP
Riziká
Využitie grantových schém štátneho rozpočtu na postupné opravy
Poznámky
daných komunikácií
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Termín (mesiac/rok)
Príprava
projektovej Podnikateľský subjekt
Priebežne podľa
dokumentácie
možností
Vydanie
stavebného Stavebný úrad
Priebežne podľa
povolenia
možností
Spracovanie a registrácia Obecný úrad, Oddelenie výstavby, územného Priebežne podľa
žiadosti
o NFP, plánu a ŽP
možností
zhromaždenie príloh
Schválenie NFP
MF SR, príp. MDVaRR SR
Priebežne podľa
možností
Výber dodávateľa
Obecný úrad, Oddelenie výstavby, územného Priebežne podľa
plánu a ŽP
možností
Realizácia
Vybraný dodávateľ
3/2016 - 11/2017
Kolaudácia
Stavebný úrad
12/2017-2022
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
súkromné
(rok) spolu (eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Obec
Projektová
2016
1 000
0
0
0
1 000
0
dokumentácia
realizácia
2017/22 104 000
0
99 750
0
4 250
0
105 000
0
99 750
0
5 250
0
Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1.1.3
Názov projektu
Kamerový systém a osvetlenie cintorína
Obec Šípkové
Garant
Kontaktná osoba garanta Miškufová Janka
Podnikateľské subjekty
Partneri garanta
Začatie
a
ukončenie január 2016 – december 2016
projektu
Stav
projektu
pred Neexistujúci kamerový systém v obci, neosvetlený cintorín
realizáciou
Zvýšenie kvality verejnej infraštruktúry a bezpečnosti verejných
Cieľ projektu
priestranstiev obci
Kamerový systém v obci
Výstupy
Občania a návštevníci obce
Užívatelia
Výstup – 4 kamery v obci, osvetlený cintorín
Indikátory monitoringu
Výsledok – vyššia bezpečnosť verejných priestranstiev aj v obci,
vyššia kvalita verejnej infraštruktúry, zvýšený počet turistov a
návštevníkov obce
VO – výber dodávateľa
Zmluvné podmienky
Neschválenie NFP
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Termín (mesiac/rok)
Príprava
projektovej Podnikateľský subjekt
1-2/2016
dokumentácie
Spracovanie a registrácia Obecný úrad, Oddelenie výstavby, územného 1/2016
žiadosti
o NFP, plánu a ŽP
zhromaždenie príloh
Schválenie NFP
MPaRV SR
2-3/2016
Výber dodávateľa
Obecný úrad, Oddelenie výstavby, územného 3-4/2016
plánu a ŽP
Realizácia
Vybraný dodávateľ
5/2016
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
súkromné
(rok) spolu (eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Obec
Projektová
2016
1 000
0
0
0
1 000
0
dokumentácia
Realizácia
2016
22 000
21 500
0
0
500
0
23 000
21 500
0
0
1 500
0
Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1.3.1.
Názov projektu
Obnova a rekonštrukcia verejného priestranstva pri obecnej
studni – park
Obec Šípkové
Garant
Kontaktná osoba garanta Miškufová Janka
Podnikateľské subjekty
Partneri garanta
Začatie
a
ukončenie január 2017-október 2020
projektu
Stav
projektu
pred Nevyužívaný park
realizáciou
Vytvorenie oddychovej zóny
Cieľ projektu
Priestor pre oddych pre občanov aj pre turistov
Výstupy
Občania a návštevníci obce
Užívatelia
Výstup – plocha zrekonštruovaného verejného priestranstva v m2;
Indikátory monitoringu
Výsledok – priestor na oddych a relax aj pre deti, zvýšený počet
návštevníkov a turistov, skrášlenie prostredia obce
VO – výber dodávateľa
Zmluvné podmienky
Nepridelenie NFP
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Termín (mesiac/rok)
Príprava
projektovej Podnikateľský subjekt
1-6/2017
dokumentácie
Vydanie
stavebného Stavebný úrad
7-12/2017
povolenia
Spracovanie a registrácia Obecný úrad, Oddelenie výstavby, územného
1-6/2018
žiadosti
o NFP, plánu a ŽP
zhromaždenie príloh
Predloženie projektu
Obecný úrad
7-12/2018
Schválenie NFP
MPaRV SR
1-2/2019
Výber dodávateľa
Obecný úrad Šípkové
3-7/2019
Realizácia
Dodávateľ
8-12/2019
Kolaudácia
Stavebný úrad
1/2020
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
súkromné
(rok) spolu (eur)
zdroje

Projektová
dokumentácia
Realizácia
Spolu

EU

ŠR

VÚC

Obec

2017

1 450

1 150

0

0

300

0

2019

58 550
60 000

55 850
57 000

0
0

0
0

2 700
3 000

0
0
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1.3.2
Názov projektu
Rekonštrukcia autobusových zastávok
Obec Šípkové
Garant
Kontaktná osoba garanta Miškufová Janka
Partneri garanta
Začatie
a
ukončenie apríl 2018 – november 2020
fyzickej realizácie
Stav
projektu
pred Autobusové zastávky sú v nevyhovujúcom stave
realizáciou
Zvyšovanie bezpečnosti a pohodlia pre cestujúcich autobusom
Cieľ projektu
Počet zrekonštruovaných autobusových zastávok
Výstupy
Občania, návštevníci i turisti v obci Šípkové
Užívatelia
Výstup - počet zrekonštruovaných autobusových zastávok - 2;
Indikátory monitoringu
Výsledok – zvýšený počet cestujúcich autobusmi
VO - výber dodávateľa
Zmluvné podmienky
Riziká
Využitie grantových schém štátneho rozpočtu na postupné opravy
Poznámky
autobusových zastávok - Ekopolis
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Termín (mesiac/rok)
Príprava
projektovej Obecný úrad, Oddelenie výstavby, územného Priebežne
podľa
dokumentácie
plánu a ŽP
potreby
Vydanie
stavebného Príslušný stavebný úrad
Priebežne
povolenia
Spracovanie a predloženie Obecný úrad, Oddelenie výstavby, územného Priebežne
podľa
žiadosti
o NFP, plánu a ŽP
možností
zhromaždenie príloh
Schválenie NFP a úveru
MF SR, príp. MDVaRR SR
Realizácia
Dodávateľ
a Obecný
úrad,
Oddelenie 3/2018 - 11/2020
výstavby, územného plánu a ŽP
Kolaudácia
Príslušný stavebný úrad
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
súkromné
(rok) spolu (eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Obec
Projektová
2018/20
150
0
0
0
150
0
dokumentácia
Realizácia projektu 2018/20
5 850
0
5 700
0
150
0
6 000
0
5 700
0
300
0
Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2.2.1.1
Názov projektu
Rekonštrukcia Domu smútku
Obec Šípkové
Garant
Kontaktná osoba garanta Miškufová Janka
Podnikateľské subjekty
Partneri garanta
Začatie
a
ukončenie september 2020 – január 2022
fyzickej realizácie fyzickej
realizácie
Stav
projektu
pred Nevyhovujúce, nedostatočné a nedôstojné priestory Domu smútku
realizáciou
Zlepšiť pracovné podmienky zamestnancom Domu smútku ako aj
Cieľ projektu
podmienky pre návštevníkov smútočných obradov
Zrekonštruovaná budova Domu smútku
Výstupy
zamestnanci Domu smútku a občania obce Šípkové a regiónu
Užívatelia
Výstup – zrekonštruovaná budova Domu smútku;
Indikátory monitoringu
Výsledok – zvýšená návštevnosť Domu smútku
VO - výber dodávateľa
Zmluvné podmienky
Neschválenie NFP, neschválenie dotácie z INTERREG V-A SR - ČR
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Termín (mesiac/rok)
Projektová dokumentácia
Podnikateľské subjekty
9 - 11/2020
Vydanie
stavebného Príslušný stavebný úrad
12/2021 – 2/2021
povolenia
Spracovanie a predloženie Obecný úrad, Oddelenie výstavby, územného
2/2021
žiadosti o NFP
plánu a ŽP
Schválenie NFP a úveru
MPaRV SR
3/2021
Výber dodávateľa
Obecný úrad
3 - 5/2021
Realizácia
Dodávateľ, Obecný úrad
6 - 11/2021
Obecný úrad , Oddelenie výstavby, územného
12/2021 - 1/2022
Kolaudácia
plánu a ŽP
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
súkromné
(rok) spolu (eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Obec
Realizácia projektu 2020/21 50 000
47 500
0
0
2 500
0
50
000
47
500
0
0
2
500
0
Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 3.2.1.1.
Názov projektu
Rekonštrukcia kotolne objektu OcÚ a MŠ– na kotol na pelety
Obec Šípkové
Garant
Kontaktná osoba garanta Miškufová Janka
Podnikateľské subjekty
Partneri garanta
Začatie
a
ukončenie január 2018
fyzickej realizácie
Stav
projektu
pred Kotol na pevné palivo – znečistenie ovzdušia
realizáciou
Rekonštrukcia a výmena starého kotla za kotol na pelety
Cieľ projektu
Zrekonštruovaná kotolňa OcÚ
Výstupy
Obecný úrad a občania
Užívatelia
Výstup – nový kotol na pelety;
Indikátory monitoringu
Výsledok – znížené energetické náklady budovy a úspora na

vykurovaní Obecného úradu
VO - výber dodávateľa
Zmluvné podmienky
Neschválenie žiadosti o NFP z Envirofondu
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Projektová dokumentácia
Výber dodávateľa
Oddelenie výstavby, územného plánu a ŽP
Spracovanie a predloženie Oddelenie výstavby, územného plánu a ŽP
žiadosti
o NFP,
zhromaždenie príloh
Schválenie žiadosti o NFP
MŽP SR
Realizácia
Oddelenie výstavby, územného plánu a ŽP
Kolaudácia
Oddelenie výstavby, územného plánu a ŽP
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
(rok) spolu (eur)
Realizácia projektu 2016/18
Spolu

10 000
10 000

Termín (mesiac/rok)
1/2018
1 - 2/2018
1 - 2/2018

3/2018
5/2018 - 10/2018
11 - 12/2018
súkromné
zdroje

EU

ŠR

VÚC

Obec

9 500
9 500

0
0

0
0

500
500

0
0
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5

Realizačná časť

Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného
zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia
plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový
harmonogram realizácie programu rozvoja obce s formou akčných plánov. Realizačná časť
obsahuje:
východiská,
popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,
popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia,
stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,
popis systému monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR,
akčný plán s výhľadom na roky 2016 – 2018.
5.1 Východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii
Obecný úrad Šípkové má v oblasti prípravy a realizácie programu rozvoja dostatočné
skúsenosti na programovej aj projektovej úrovni. Pri realizácii PHSR vystupujú ako partneri
obyvatelia obce, ktorí boli vyzvaní zúčastniť sa verejných stretnutí, počas zasadnutia obecného
zastupiteľstva, kde mohli definovať svoje požiadavky. Členovia pracovných skupín aktívne
pristupovali k prerokovaniu finálneho návrhu PHSR. V rámci prípravy dokumentu bol
vypracovaný dotazník, ktorý bol distribuovaný do domácností. Obyvatelia obce tak mali aj
takúto možnosť vyjadriť svoj názor o svojich požiadavkách na samosprávu, príp. poukázať z ich
pohľadu na potreby obce a problémy, ktoré treba riešiť. Svoj názor na aktivity Obce a ako aj
svoje potreby mohli v špeciálnych dotazníkov pre podnikateľov prezentovať aj zástupcovia
podnikateľského sektora. Táto šanca bola ponúknutá aj zástupcom tretieho sektora. Oba tieto
sektory mali možnosť predložiť aj zamýšľané rozvojové zámery, na ktorých by mohla Obec
participovať, príp. ako inak mohla byť nápomocná pri ich realizácií. Ku konzultácii jednotlivých
častí strategického dokumentu boli prizvaní aj poslanci a zamestnanci Obecného úradu.
5.2 Popis postupov organizačného a inštitucionálneho zabezpečenia
Realizácia PHSR je činnosťou samosprávy a tá ju vykonáva prostredníctvom svojich
orgánov. Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje pripomienky poslancov, OcÚ,
partnerov a verejnosti, do leta, teda do času začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok. Táto
činnosť je naplánovaná do začiatku decembra príslušného roku, kedy bude predložené
hodnotenie PHSR za predchádzajúci rok, ako aj jeho prípadná aktualizácia. Vo vzťahu k
realizácii PHSR obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh strategickej časti dokumentu,
schvaľuje celý dokument PHSR a každoročne schvaľuje vyhodnotenie jeho plnenia. Obecné
zastupiteľstvo taktiež schvaľuje spolufinancovanie projektov. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
každoročne hodnotiace a monitorovacie správy, rozhoduje o prípadných zmenách a aktualizácii
programu.
Najvyšším výkonným orgánom obce a jeho predstaviteľom je starostka. Rozhoduje vo
všetkých veciach správy obce, ktoré nespadajú do právomocí a kompetencií obecného
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zastupiteľstva. Starosta sa spolupodieľa na príprave dokumentu, riadi proces realizácie,
podpisuje schválenie celého dokumentu, vykonáva uznesenia a zastupuje obec vo vzťahu
k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šípkové 2016 - 2022 k štátnym orgánom,
k právnickým a fyzickým osobám. Inštitucionálnu a administratívnu stránku zabezpečuje obecný
úrad.
5.3 Komunikačná stratégia
Rôzne formy komunikácie budú súčasťou každého z pripravovaných a realizovaných
projektov PHSR v rámci povinnej i nepovinnej činnosti informovania a publicity (pri
projektoch financovaných z EŠIF a dotačných titulov), alebo v rámci komunikácie
zainteresovaných cieľových skupín pri príprave a realizácii jednotlivých projektov. Komunikácia
bude prebiehať priamou účasťou na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Dôležitým nástrojom
komunikácie je pre obec webová stránka, informačné tabule a rozhlas. Komunikácia s
obyvateľmi prebieha neustále až do ukončenia platnosti PHSR. Ďalším nástrojom komunikácie
sú i rokovania v rámci obecného zastupiteľstva, kde materiál na rokovanie pripravuje starosta
obce v súčinnosti so zamestnancami obecného úradu. Rovnako tak hlavný kontrolór,
vychádzajúc z definície jeho funkcie, môže dať stanovisko k prerokovanému materiálu.
5.4 Systém monitorovania a hodnotenia
Cieľom monitoringu akčného plánu a projektových zámerov obce Šípkové je zostaviť
komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHSR počas celého
obdobia platnosti dokumentu. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť.
Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje pripomienky partnerov, OcÚ, poslancov a
verejnosti, do leta v čase začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok. Táto činnosť je naplánovaná
do termínu príslušného roku, kedy bude predložené hodnotenie PHSR za predchádzajúci
rok, jeho prípadná aktualizácia, hodnotenie ukazovateľov vrátane korekcií v rámci
pravidelného každoročného hodnotenia. V prípade nutnosti korekcií mimo stanovené termíny
vykoná korekciu starosta obce. Celkový plán hodnotenia je spracovaný vo Formulári. Akčný
plán je zoradený podľa opatrení a aktivít. Realizáciu navrhnutých aktivít a ich monitoring
zabezpečuje štatutárny zástupca obce Šípkové, alebo poverený pracovník obecného úradu. V
niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (investor,
prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.) V akčnom pláne sú vymenované aktivity
bežného, kapitálového a podporného charakteru v časovom slede. Ide o aktivity, ktoré je
potrebné realizovať v ďalšom období. Akčný plán a projektové zámery sú spracované na základe
údajov v schválenom rozpočte obce. Aktuálna verzia akčného plánu a projektových zámerov je
na webovej stránke mesta www.sipkove.sk
Správa o plnení akčného plánu a projektových zámerov bude spracovaná vždy k 1.12.
príslušného roka v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šípkové na
obdobie 2016 – 2022.
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Tabuľka 31 Záznam z monitorovania

Monitorovanie a hodnotenie
Správa o plnení akčného plánu a projektových zámerov obce Šípkové bude spracovaná vždy k 1.12.
príslušného roka v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šípkové na obdobie
2016 - 2022. Cieľom monitoringu akčného plánu a projektových zámerov obce Šípkové je zostaviť
komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHSR obce Šípkové počas celého
obdobia platnosti dokumentu v rokoch 2016 - 2022. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a
širokú verejnosť.
Akčný plán obce Šípkové je zoradený podľa opatrení a aktivít. Realizáciu navrhnutých aktivít a ich
monitoring zabezpečuje štatutárny zástupca obce Šípkové, alebo poverený pracovník obecného
úradu. V niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (investor,
prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.). V akčnom pláne sú vymenované aktivity bežného,
kapitálového a podporného charakteru v časovom slede. Ide o aktivity, ktoré je potrebné realizovať v
ďalšom období.
Akčný plán a projektové zámery sú spracované na základe údajov v schválenom rozpočte obce.
Aktuálna verzia akčného plánu a projektových zámerov je na webovej stránke obce
www.sipkove.sk.
Ďalší monitoring akčného plánu a projektových zámerov sa uskutoční ku dňu 1.12.2016.

Monitorovacia správa (Príloha č. 3)
Tabuľka 32 Plán hodnotenia a monitorovania

Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2016 - 2022
Vykonať
Typ hodnotenia prvýkrát
Dôvod vykonania/ periodicita
Strategické
podľa rozhodnutia obce/koordinátora PHSR
a
hodnotenie
V roku 2018
vzniknutej spoločenskej potreby
Operatívne
hodnotenie
Každoročne
do
Tematické
1.12.
daného
hodnotenie časti kalendárneho
Kontrola opatrení plánovaných k realizácii v danom
PHSR
roku
kalendárnom roku.
Ad
mimoriadne
hodnotenie

hoc
Podľa potreby

Ad hoc hodnotenie
celého
PHSR
alebo jeho časti
Podľa potreby
Zdroj: vlastné spracovanie

pri značnom odklone od stanovených
a doľahnutých hodnôt ukazovateľov
pri návrhu na revíziu PHSR

cieľov

na základe rozhodnutia starostu, kontrolného orgánu
obce, podnetu poslancov; na základe protokolu NKÚ
SR, správy auditu ...
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Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky – (Príloha č. 6)

Opatrenie, aktivita

Akčný plán pre hospodársku oblasť v obci Šípkové
Termín
Zodpovedný

Opatrenie 1.1 Rozvoj cestovného ruchu, kultúrnych a voľnočasových aktivít
Aktivity1.1.1
Náučný chodník Vrbové – Šípkové-Plešivec-Čachtický hrad – 2018
Obec Šípkové
vysporiadanie pozemkov pod cestou
Aktivity 1.1.2
Rekonštrukcia kultúrneho domu – vybudovanie knižnice a 2016vývarovne pre dôchodcov - spracovanie PD, vydanie 2017
Obec Šípkové
stavebného povolenia, spracovanie a predloženie žiadosti
o NFP, výber dodávateľa
Zdroj: vlastné spracovanie

Akčný plán pre sociálnu oblasť v obci Šípkové
Termín Zodpovedný

Opatrenie, aktivita

Opatrenie č. 2.1 Kvalita verejnej infraštruktúry
Aktivity 2.1.1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií k športovému areálu –
spracovanie PD, vydanie stavebného povolenia, spracovanie a
predloženie žiadosti o NFP, výber dodávateľa, realizácia
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - spracovanie PD,
vydanie stavebného povolenia
Kamerový systém a osvetlenie cintorína – 2 svetlá na cintorín,
spracovanie a predloženie žiadosti o NFP, výber dodávateľa,
realizácia
Aktivity 2.1.2
Realizácia optických sietí v obci – vybudovanie
širokopásmovej infraštruktúry
Aktivity 2.1.3
Obnova a rekonštrukcia verejného priestranstva pri obecnej
studni – park - spracovanie PD, vydanie stavebného povolenia
Rekonštrukcia autobusových zastávok - spracovanie PD,
vydanie stavebného povolenia
Zdroj: vlastné spracovanie

Opatrenie, aktivita

Financovanie
(Eur)

3 000

7 500

Financovanie
(Eur)

20162017

Obec Šípkové

2 500

2017-

Obec Šípkové

5 250

2016

Obec Šípkové

1 500

2016-

Obec Šípkové

0

2017-

Obec Šípkové

3 000

2018-

Obec Šípkové

300

Akčný plán pre environmentálnu oblasť v obci Šípkové
Termín Zodpovedný

Opatrenie č. 3.2 Investície do znižovania znečistenia ovzdušia
Aktivity 3.2.1
Rekonštrukcia kotolne objektu OcÚ a MŠ – na kotol na pelety - 2018
spracovanie PD, spracovanie a predloženie žiadosti o NFP,
výber dodávateľa, realizácia

Obec Šípkové

Financovanie
(Eur)

500

Zdroj: vlastné spracovanie
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6

Finančná časť

Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít,
inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie programu rozvoja obce.
Táto časť obsahuje:
 indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
 model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti
sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce
 hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.
V nadväznosti na programovú časť, hlavne formulár č. P 1 – Formulár na prípravu
projektov a Súhrnným prehľadom projektových zámerov obce Šípkové (Príloha č. 2), zabezpečil
riadiaci tím spracovanie finančnej časti vo forme Finančného rámca pre realizáciu PHSR
(Príloha č. 4), ktorý je súhrnným prehľadom plánovaných projektov a aktivít a zároveň
indikatívnym finančným plánom PHSR.
Finančný rámec na realizáciu PHSR pre potreby súhrnného prehľadu plánovaných
projektov a aktivít je vlastne tabuľka s podrobnou štruktúrou plánovaných finančných
prostriedkov na opatrenia, projekty a aktivity PHSR na celé jeho obdobie a môže obsahovať aj
podmienky a predpoklady jeho plnenia na základe možných scenárov vývoja. Dobre
naplánovaný finančný rámec vytvára predpoklady na zvládnutie realizácie PHSR v súlade s
reálnymi možnosťami obce, aby strategický dokument nezostal len na papieri. Táto tabuľka tvorí
samostatnú prílohu k PHSR.
Návrh finančného rámca bol prerokovaný v pracovných skupinách a s partnermi.
Schválený indikatívny rozpočet bude zapracovaný do programového rozpočtu samosprávy.
Riadiaci tím zabezpečil rozpracovanie Indikatívneho finančného plánu do akčných plánov
v realizačnej časti ako aj do modelu viaczdrojového financovania, tzv. intervenčnej matice. Tie
sú rozpracované v tabuľkách nižšie, zvlášť pre každú prioritnú oblasť, pričom pri ich tvorbe sa
vychádzalo z Prehľadu opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí (tab. 30) a vyššie spomínaného
Finančného rámca na realizáciu PHSR pre potreby súhrnného prehľadu plánovaných projektov a
aktivít.
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Riadiaci tím vypracoval návrhy hodnotiacich tabuliek podľa oblastí – politík k navrhnutým
opatreniam pre výber projektov v súlade s finančno-ekonomickými možnosťami v súlade
s Prílohou č. 5 - Hodnotiace tabuľky pre výber projektov. Tieto tabuľky tvoria samostatnú
prílohu k PHSR.
Hodnotiace tabuľky pre výber projektov (Príloha č. 5)

Kategória
1

Úroveň
dôležitosti
Najvyššia

2

Vysoká

3

Stredná

4

Nízka

5

Najnižšia

Hodnotiace kritérium - Opis podmienok
pre zaradenie do priority
a) Projekty vyplývajúce zo zákona a/alebo
legislatívy EÚ
b) Projekty riešiace havarijnú alebo
mimoriadnu situáciu
c) Projekty vyznačujúce sa najvyššou mierou
dôležitosti, potreby a nevyhnutnosti pre obec
Splnená jedna z podmienok
a) Projekty vyplývajúce z územného plánu
obce
b) Projekty s právoplatným stavebným
povolením a ukončeným VO
c) Projekty vyznačujúce sa vyššou mierou
dôležitosti pre mesto
Splnená jedna z podmienok
a) Projekty, ktoré majú možnosť uchádzať sa
o cudzie a doplnkové zdroje financovania
b) Projekty vyznačujúce sa strednou mierou
dôležitosti
a) Projekty definované ako zámery / v štádiu
úvah.

Projekt
1.1.2.1
2.1.1.1

2.1.3.1
1.1.2.2
2.1.3.2

3.2.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
2.2.1.1
2.1.2.1
2.1.1.2

Ostatné
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Tabuľka 33 Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica

Prioritná oblasť - hospodárska

Viaczdrojové financovanie
Celkové
náklady
EÚ

Projekt 1.1.1.1 Cyklotrasa Šípkové-Ošmek-Plešivec
Projekt 1.1.1.2 Náučný chodník Vrbové – Šípkové-Plešivec-Čachtický
hrad
Projekt 1.1.2.1 Rekonštrukcia kultúrneho domu – vybudovanie knižnice
a vývarovne pre dôchodcov
Projekt 1.1.2.2 Rekonštrukcia obecného amfiteátra
Spolu

Verejné zdroje

Štát

VÚC

Obec/
Mesto

Spolu

Súkromné
zdroje

100 000

95 000

0

0

5 000

100 000

0

60 000

57 000

0

0

3 000

60 000

0

157 000

150 000

0

0

7 500

157 000

0

50 000
367 000

47 500
349 500

0
0

0
0

2 500
18 000

50 000
367 000

0
0

Zdroj: vlastné spracovanie
Prioritná oblasť - sociálna

Viaczdrojové financovanie
Celkové
náklady
EÚ

Projekt 2.1.1.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií k športovému
areálu
Projekt 2.1.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Projekt 2.1.1.3 Kamerový systém a osvetlenie cintorína
Projekt 2.1.3.1 Obnova a rekonštrukcia verejného priestranstva pri
obecnej studni – park
Projekt 2.1.3.2 Rekonštrukcia autobusových zastávok
Projekt 2.2.1.1 Rekonštrukcia Domu smútku
Spolu

Verejné zdroje

Štát

VÚC

Obec/
Mesto

Spolu

Súkromné
zdroje

50 000

47 500

0

0

2 500

50 000

0

105 000
23 000

0
21 500

99 750
0

0
0

5 250
1 500

105 000
23 000

0
0

60 000

57 000

0

0

3 000

60 000

0

6 000
50 000
294 000

0
47 500
173 500

5 700
0
105 450

0
0
0

300
2 500
15 050

6 000
50 000
294 000

0
0
0

Zdroj: vlastné spracovanie
Prioritná oblasť - environmentálna

Viaczdrojové financovanie
Celkové
náklady
EÚ

Projekt 3.2.1.1 Rekonštrukcia kotolne objektu OcÚ, MŠ na kotol na
pelety
Spolu

Štát

Verejné zdroje

VÚC

Obec/
Mesto

Spolu

Súkromné
zdroje

10 000

9 500

0

0

500

10 000

0

10 000

9 500

0

0

500

10 000

0
61

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ŠÍPKOVÉ NA ROKY 2016 - 2022

Celkovým prehľadom plánovaných finančných prostriedkov počas celej platnosti schváleného PHSR je Indikatívny rozpočet –
sumarizácia na obdobie platnosti PHSR, teda na roky 2016 – 2022. Jeho súčasťou je aj plánovaná rezerva tzv. výkonnostná rezerva, a má priamy
vzťah k rozpočtu obce s dosahom na jej hospodárenie. Tento indikatívny rozpočet rešpektuje princípy zodpovedného finančného manažmentu.
Jednotlivé sumy tejto tabuľky vychádzajú zo súm uvádzaných vo Formulári č. P 1 - Formulár na prípravu projektov, kde sú rozobrané jednotlivé
projekty, ktoré obec plánuje realizovať v období rokov 2016 - 2022. Jedná sa však o sumy, ktoré sa týkajú spolufinancovania projektu zo strany
obce, prípadne úverových zdrojov, teda majú priamy dopad na rozpočet obce.
Tabuľka 34 Indikatívny rozpočet – sumarizácia

I.
Hospodárska oblasť
II.
Sociálna oblasť
III.
Environmentálna
oblasť
Zdroj: vlastné spracovanie

Rok
2019

2020

2021

2022

Spolu €

28 000

79 000

85 000

0

367 000

40 200

40 500

46 300

25 500

46 000

294 000

10 000

0

0

0

0

10 000

2015

2016

2017

2018

0

62 800

94 200

18 000

0

53 000

42 500

0

0

0

Finančný rámec pre realizáciu PHSR pre potreby súhrnného prehľadu plánovaných projektov a aktivít (Príloha č. 4)
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Záver

Tabuľka 35 Schválenie PHSR

Schválenie PHSR
Názov
dokumentu
Štruktúra
dokumentu

Spracovanie

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šípkové
Časť 1 – Analytická časť
Analytická časť obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej
situácie obce s väzbami na širšie územie.
Časť 2 – Strategická časť
Táto časť obsahuje stratégiu rozvoja územia pri zohľadnení jeho vnútorných
špecifík a určuje hlavné ciele a priority rozvoja obce.
Časť 3 – Programová časť
Obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie PHSR.
Časť 4 – Realizačná časť
Zameriava sa na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia
realizácie PHSR obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR
s ustanovením merateľných ukazovateľov, tiež vecný a časový harmonogram
realizácie PHSR formou akčných plánov.
Časť 5 – Finančná časť
Obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu
a organizačnú stránku realizácie PHSR obce.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šípkové na roky 2016 - 2022
(PHSR) bol spracovaný v súlade s Metodikou na vypracovanie programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, ktorá bola vydaná
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo februári 2015 a
to v nadväznosti na novelu Zákona o podpore regionálneho rozvoja schválenej
vládou SR 1. januára 2015.
PHSR bol spracovaný externými odborníkmi v spolupráci s pracovníkmi
Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (ďalej len KR - MAS) a
pracovníkmi samosprávy.
Spracovanie dokumentu prebiehalo v termíne od mája 2015 – do decembra 2015.
-

Pracovné skupiny boli zložené z vedenia obce, zamestnancov OcÚ,
poslancov OcÚ, podnikateľov, tretieho sektora a členov komisií
Spracovania PHSR sa zúčastnili aj rozpočtové a príspevkové organizácie
zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Súčasťou prieskumu boli aj mimovládne organizácie a podnikateľské
subjekty v obci

Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou: zapojenie prostredníctvom
dotazníkového prieskumu, informovanie prebiehalo formou www stránky,
prostredníctvom zasadnutí OcÚ.
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Stretnutie riadiaceho tímu:
22. 5. 2015
16. 6. 2015
25. 7. 2015
7. 9. 2015
8. 10. 2015
Komunikácia s verejnosťou prebiehala prostredníctvom vypĺňania dotazníkov
občanmi obce Šípkové. Dotazník bol vypĺňaný v rámci domácností.
Rozdaných
200
Vrátených
119
% populácie
60 %
Náklady na spracovanie boli financované z rozpočtu KR - MAS.
Prerokovanie

Schválenie

Verejné pripomienkovanie prebiehalo v termíne.
Dokument bol uverejnený na internetovej stránke obce Šípkové a informačných
tabuliach obce Šípkové. Priamo boli oslovené subjekty. Počas verejného
pripomienkovania neboli doručené žiadne pripomienky.
10.12.2015
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12. Štatistické údaje vyžiadané z ÚPSVaR Piešťany
13. Štatistické údaje poskytnuté z Obvodného úradu životného prostredia v Piešťanoch
14. Štatistické údaje poskytnuté zo SHMÚ Bratislava
15. Společná příhraniční strategie udržitelného rozvoje Horňácka-Kopanic pro léta 2014-2020
16. Integrovaná stratégia rozvoja územia Kopaničiarskeho regiónu pre roky 2015 - 2022
17. Stratégia rozvoja bežeckého lyžovania a zimnej turistiky v Bielych Karpatoch pre obdobie
2014 – 2020
18. Stratégia rozvoja vidieka 2013 – 2023
19. Operačný program Kvalita životného prostredia
20. Operačný program Integrovaná infraštruktúra
21. Integrovaný regionálny operačný program
22. Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
23. Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
24. Operačný program Výskum a inovácie
25. Operačný program Ľudské zdroje
26. Operačný program Efektívna verejná správa
27. Internetová stránka http://www.sipkove.sk
28. Internetová stránka http://www.sopsr.sk
29. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001
30. Internetová stránka http://www.sazp.sk
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© Šípkové, 2015

66

