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Formulár č. Ú 1 - Hlavička dokumentu PHSR 
 
 
Názov:  

Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce Kameničany na roky 2014 - 
2020 

Územné vymedzenie :  Obec Kameničany 
Územný plán obce schválený:  áno  
Dátum schválenia PHSR:  09. 10. 2015  
Dátum platnosti:  od 10. 10. 2015 do 31. 12. 2020  
Verzia 1.0  
Publikovaný verejne:  DD. MM. RRRR  
 

Formulár č. Ú 2 - Zámer spracovania PHSR 

Zámer spracovania PHSR 
 

Názov dokumentu  
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kameničany na 
roky 2014 - 2020 

Forma spracovania  
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  Kameničany  
na roky 2014-2020 (ďalej len „PHSR 2014-2020“) 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 dňa 
18/8/2014 a to v nadväznosti na novelu Zákona 539/2008 o 
podpore regionálneho rozvoja schválenej vládou SR 18. júna 2014.  
- externí odborníci – spracovanie na kľúč, dodávateľ MAS Vršatec 
- s poslancami, starostom a pracovníkmi samosprávy 

Riadenie procesu 
spracovania  
 

Spôsob riadenia procesu spracovania: 
1. vytvorenie riadiaceho tímu. Riadiaci tím pozostával z: 
Dodávateľ: MAS Vršatec: Mgr. Petra Šupáková, Mgr. Darina 
Moravčíková, Ing. Zuzana Martonová 
Starosta obce: Igor Daško 
Poslanci obecného zastupiteľstva:  
Kontrolór obce: Mgr. Stanislav Masiarčin 
Zástupca z podnikateľského sektora: Vlastimil Hrnčiarik 
Zástupca z mimovládneho sektora: Ing. Lívia Ficlová 
2. vytvorenie sociálno-ekonomického partnerstva 
3. vytvorenie pracovných skupín 
4. zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou: 
Stretnutie s poslancami dňa: 9.5.2014 

Stretnutie s občanmi: 15.10.2014 

Obdobie spracovania  
 

od mája 2014 - do júna 2015 
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Financovanie 
spracovania  
 

Financovanie spracovania si obec hradí z vlastných zdrojov. 

 

Formulár č. Ú 4 - Harmonogram spracovania PHSR 

Rok 2014/2015 

Termín V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI 
Úvod               
Analytická časť               
Strategická časť               
Programová časť               

Realizačná časť               
Finančná časť               
Záver               

 
 
Formulár č. Ú 5 - Osnova PHSR  
 
Osnova PHSR 
 
Úvod 
Táto časť zahŕňa: 

 obsah dokumentu (podľa jednotlivých kapitol), 
 stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PHSR, 
 stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa 

vymedzeného územia. 
 
Časť 1: Analytická časť  
Táto časť obsahuje: 

 kompletnú analýzu vnútorného prostredia na základe overeného súboru 
kvantitatívnych a kvalitatívnych dát (ďalej len „dátová základňa“) podľa 
jednotlivých oblastí vrátane finančnej a hospodárskej situácie, 

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

 analýzu silných a slabých stránok územia, 
 identifikáciu hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia (výber hlavných 

faktorov), 
 analýzu vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území (zoznam), 
 ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia  

rozpracovaných investičných a neinvestičných projektov realizovaných na 
národnej, príp. regionálnej úrovni k 31. 12. príslušného roku), 

 analýzu príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia (posúdenie hlavných 
faktorov z hľadiska príležitostí a ohrození), 

 analýzu väzieb územia, 
 SWOT analýzu (súhrnná tabuľka, syntéza výsledkov),  
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 analýzu možných rizík a hrozieb, identifikáciu kritických oblastí rozvoja, 
 identifikáciu východísk a možných riešení, 
 odhad budúceho možného vývoja.  
 

Časť 2: Strategická časť   
Táto časť obsahuje: 

 víziu územia,  
 formuláciu a návrh stratégie,  
 výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja 

(hospodárska, sociálna, environmentálna). 
 
Časť 3: Programová časť  
Táto časť obsahuje: 

 konkrétne opatrenia a  projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom 
a prioritám, 

 súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových 
hodnôt.  

 
Časť 4: Realizačná časť  
Táto časť obsahuje: 

 popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,  
 popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR, 

spôsob komunikácie, kooperácie a koordinácie,  
 stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,  
 systém monitorovania a hodnotenia,   
 akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2) - vecný a časový 

harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov. 
 
Časť 5: Finančná  časť 
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/VÚC, 

 hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.  
 
Záver 
Obsahuje informáciu o schválení  a  zverejnení PHSR. 
 
Prílohy  

 Príloha č. 1 - Zoznam členov riadiaceho tímu 
 Príloha č. 2 - Formulár č. Ú 9 - Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR vrátane 

hodnotenia čerpania finančných prostriedkov pri realizácii PHSR (realizované 
aktivity, projekty)  

 Príloha č. 3 - Formulár A7b - Evidencia podnikateľských subjektov  
 Príloha č. 4 - Formulár A8 - Evidencia nepodnikateľských subjektov (mimovládnych 

organizácií) 
 Príloha č. 5 - Formulár č. R 4 - Vzor monitorovacej správy 
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 Príloha č. 6 - Formulár č. F 6 - Finančný rámec pre realizáciu PHSR pre potreby 
súhrnného prehľadu plánovaných projektov a aktivít  

 Príloha č. 7 – Kompletná analýza územia (nepovinná príloha) 
 Príloha č. 8 – Výsledky prieskumu verejnej mienky (nepovinná príloha) 

Zdroj: vlastné spracovanie  
 
 
Formulár č. Ú 7 - Príklady participatívnych metód   
 
Metóda Informovanie 

verejnosti 
Získavanie 

názorov 
verejnosti 

Zohľadnenie 
názorov 

verejnosti 
Tlačené materiály     
Verejné informačné tabule     
Letáky rozdávané na verejných 
podujatiach  

      

Letáky rozposielané verejnosti 
priamo  

      

Prístupne, jednoducho napísaný 
bulletin 

      

Informačné formuláre, tabuľky 
údajov, infografika  

      

Brožúra s dotazníkovou 
kartičkou na zadnej strane, ktorú 
je možné odoslať  

   

Technické správy /napríklad 
EIA/ 

   

Listy (priama pošta)    
Plagáty    
Pútač     
Výstavky a expozície na 
verejných miestach  

   

Internetové stránky – vrátane 
verejných pripomienok tzv. 
chatrooms 

      

Využitie existujúcich médií     
Účasť  na miestnych aktivitách 
a podujatiach  

      

Zverejňovanie  informácií 
v miestnej tlači  

   

Novinové články a príspevky 
členov pracovných skupín, 
vyjadrenia expertov  

   

Tlačové konferencie     
Stretnutia        
Vystúpenia v obecnom 
rozhlase/televízií  

      

Reklama    
Informačné služby     
Telefónna informačná linka     
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Dni otvorených dverí     
Návštevy lokalít (podobných 
obcí) 

      

Informačná kancelária  
s vyškolenými pracovníkmi  

      

Stretnutia     
Stretnutia s kľúčovými 
ľuďmi/skupinami  

      

Ťažiskové skupiny 
(reprezentatívne skupiny 
predstavujúce verejnosť) 

      

Verejné stretnutia       
Návšteva v dotknutom území       
Verejné semináre        
Verejné vypočutie    
Verejné vypočutie (s odbornou 
skupinou ) 

   

Využitie miestnych ľudí na 
získavanie názorov  

      

Brainstormingové stretnutia 
s verejnosťou  

      

Rozhovory a prieskumy     
Dotazník pre záujmové skupiny        
Dotazník pre širokú verejnosť       
Prieskumy verejnej mienky        
Poradné skupiny     
Miestne poradné skupiny     
Odborné poradné skupiny     
Pracovné skupiny     
Riešenie problémov a metódy 
dosiahnutia konsenzu   

   

Využitie odborníkov 
vyškolených v metódach 
zapájania verejnosti  

   

Využitie nezávislého 
moderátora/facilitátora 

   

Brainstorming        
Nezávislí experti poskytujúci 
poradenské služby  

   

Rokovanie bez prítomnosti 
moderátora/facilitátora 

   

Rokovanie za prítomnosti 
moderátora/facilitátora 

      

Iné aktivity     
Vzdelávacie programy na 
vybrané témy (kľúčové, 
kritické) 

   

Spracovanie a vyhodnotenie 
prípadových štúdií  
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Formulár č. Ú 8 - Zoznam  analyzovaných  koncepčných  dokumentov    

Názov dokumentu  Platnosť dokumentu  
 

Úroveň dokumentu  
 

Zdroj  
 

Územný plán obce 
Kameničany 

od 2002 lokálna Obecný úrad 
Kameničany 

Národná stratégia 
regionálneho rozvoja 
SR (NSRR)  
 

2030  
 

národná  
 

www.mindop.sk  
 

Program rozvoja 
vidieka SR 

2020 národná www.mpsr.sk 

Integrovaný 
regionálny operačný 
program 

2020 národná www.mpsr.sk 

Operačný program 
Kvalita životného 
prostredia 

2020 národná www.opzp.sk 

Operačný program 
Ľudské zdroje 

2020 národná www.employment.gov.sk 

Regionálna 
integrovaná územná 
stratégie (RIUS) 

 regionálna  

Integrovaná stratégia 
rozvoja územia 

 regionálna  

Európa 2020 2020 európska www.ec.europa.eu 
 

 
Formulár č. Ú 9 - Ex-post hodnotenie predchádzajúcich PHSR vrátane hodnotenia 
čerpania finančných prostriedkov pri realizácii PHSR (realizované aktivity, projekty)  

 

V rokoch 2007 – 2013 zrealizovala obec niekoľko investičných a neinvestičných 

projektov, na ktoré použila okrem vlastných zdrojov aj dotácie zo štátneho rozpočtu 

a z fondov Európskej únie.  

 Medzi najdôležitejšie projekty zaraďujeme rozsiahlu rekonštrukciu obecného úradu, 

kedy boli vymenené okenné tabule a vstupné dvere, zrekonštruovali sa vnútorné priestory 

a rovnako fasáda budovy úradu. Rovnako bol zrekonštruovaný aj Dom smútku, nachádzajúci 

sa na miestnom cintoríne.  

 Ďalším dôležitým projektom z hospodárskej oblasti bola rekonštrukcia miestnych 

komunikácií, ktorá prebehla v roku 2011. Celkový cieľom projektu bolo skvalitnenie života 

obyvateľov v obci Kameničany a celkovo zlepšenie prostredia, predovšetkým zvýšenia 

funkčnosti. Špecifickým cieľom bola rekonštrukcia miestnych komunikácii a to vozovky na 
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parcelnom čísle KNE 1001/2 – hlavná časť A, KNE 1010 – hlavná časť B a chodník v dĺžke 

185 m. Rekonštrukcia bola financovaná zo zdrojov MAS Vršatec. Celková plocha 

zrekonštruovaných komunikácií dosiahla 3 406, 50 m2. 

 

 V rokoch 2007 – 2008 boli vybudované plynové a vodovodné potrubia a prípojky 

v novej časti IBV. Obec v roku 2014 rekonštruovala aj verejné osvetlenie na viacerých 

uliciach v obci. Modernizované detské ihriská v rokoch 2009 – 2010 prispeli ku skvalitneniu 

trávenia voľného času mamičiek s deťmi. 

  Významnou investíciou bola v roku 2014 modernizácia rekreačnej zóny situovanej pri 

futbalovom ihrisku v obci. Vytvorené bolo nadokryté verejné priestranstvo s ohniskom 

a pridanou hodnotou projektu je drevená socha pastiera, ktorá bola slávnostne osadená 

a odhalená v roku 2015 a na ktoré obec čerpala z MAS Vršatec.  
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Časť A: Analytická  časť  
 

Analytická časť PHSR prináša komplexné zhodnotenie a analýzu východiskovej 

situácie - aktuálneho stavu, v akom sa obec nachádza. Analytická časť PHSR zároveň 

obsahuje i odhad budúceho možného vývoja a prípadné riziká vo väzbe na relevantné 

stratégie. Analýza informácií, databáz, kvantitatívnych a kvalitatívnych dát odhaľuje i 

vnútorný potenciál územia a limitujúce faktory rozvoja obce. 

 

Formulár č. A 1 - Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát 

Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát 
Oblasť dát /téma Zdroj dát  Webová stránka  
Demografia  Štatistický úrad SR  www.statistics.sk 
Bývanie Štatistický úrad SR  www.statistics.sk 
Školstvo a vzdelávanie  Štatistický úrad SR  www.statistics.sk 
Zdravotníctvo  Štatistický úrad SR  www.statistics.sk 
Sociálna starostlivosť  Štatistický úrad SR  www.statistics.sk 
Ekonomická situácia  Štatistický úrad SR  www.statistics.sk 

 

 

Časť A I. Analýza vnútorného prostredia 

Analýza silných a slabých stránok obce Kameničany 

 

I. Geografická poloha a prírodný potenciál obce 

1. Geografická poloha obce 

Obec Kameničany leží medzi obcami Slavnica a Bolešov, v severnom okraji 

západoslovenskej nížiny. Administratívno – právne je začlenená do okresu Ilava. Obec leží na 

strednom Považí, na pravom brehu rieky Váh. Územie obce je súčasťou Ilavskej kotliny, a zo 

západu je ohraničené pohorím Biele Karpaty. Nadmorská výška obce je 237 metrov.  

Obec má strategickú polohu vzhľadom ku dôležitým dopravným uzlom v regióne. 

Z hľadiska dopravnej dostupnosti má obec výhodnú polohu, nachádza sa v blízkosti diaľnice 

D1 Bratislava – Žilina predstavuje 5 km. Od okresného mesta Ilava je obec vzdialená 10 km 

a od krajského mesta Trenčín 24 km.  
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II. Obyvateľstvo 

1. Demografický vývoj 

Obec Kameničany vykazovala v rokoch 2008 – 2013 celkový pozitívny prírastok 

obyvateľstva. Pomer obyvateľov v rámci pohlavia bol v sledovaných rokov v obci vzácne, 

takmer úplne vyrovnaný. Okrem roku 2011 v obci vždy mierne prevažovala ženská zložka 

obyvateľstva nad mužskou, maximálne však o 11 žien v roku 2011.  

Ku skutočnosti zvyšovania obyvateľstva prispel aj fakt, že priemerný počet 

živonarodených detí bol v sledovanom období vyšší ako priemer ľudí zomrelých. Obec 

v sledovanom období zaznamenávala aj vyšší počet prisťahovaných (celkom 56 ) ako 

vysťahovaných (celkom 26) občanov. Celkový prírastok obyvateľstva v rokoch 2008 – 2013 

preto vykazuje kladné hodnoty, s výnimkou roka 2008. Taktiež okrem roka 2008 vykazuje aj 

migračné saldo vysoko priaznivé hodnoty, najvýraznejšie v rokoch 2009 a 2012.  

 

2. Veková štruktúra 

Vo vekovej štruktúre obce Kameničany iba mierne prevládajú obyvatelia v produktívnom 

veku, ktorí tvoria podiel z počtu obyvateľov približne v rozmedzí 58 – 59  %. Taktiež počty 

obyvateľov v predproduktívnom a poproduktívnom veku sú charakteristické stabilnými 

hodnotami. V rokoch 2008 - 2012 vykazuje index starnutia stabilnejšie klesajúce hodnoty, až 

v roku 2013 sa jeho hodnota opäť zvýšila. Výraznou demografickou skutočnosťou je 

pretrvávajúci nepomer medzi mužskou a ženskou populáciou v poproduktívnom veku. Ženy 

v poproduktívnom veku predstavujú asi 1,75 dvojnásobok počtu mužov, počas celého 

sledovaného obdobia.  Pre porovnanie, na druhej strane mužov v produktívnom veku bolo 

každý rok v sledovanom období približne o 30 viac ako žien.  

 

III. Analýza ekonomickej štruktúry a ekonomický rozvoj 

1. Ekonomická štruktúra obce 

Podľa stavu zápisov v Obchodnom registri SR a registrácii na Živnostenskom úrade SR 

k 30. 4. 2014 na území obce podniká:  

 14 spoločností s ručením obmedzeným, 

 15 fyzických osôb – živnostníkov.  
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Vyhodnotenie prieskumu verejnej mienky poukázalo na fakt nedostatočne rozvinutých 

služieb v obci. Chýbajúce prevádzky sú predovšetkým kaderníctvo / holičstvo (44 % 

opýtaných) a lekáreň (25 % opýtaných). Obyvatelia vyjadrili záujem aj o podporu predaja 

z dvora, teda predaja výrobkov a tovarov od domácich producentov ( až 33 % opýtaných). Ak 

by obec mala v budúcnosti obecné priestory, mala by záujem prilákať nových podnikateľov 

na jej územie.  

 

2. Ekonomická aktivita obyvateľstva 

Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a odvetvia 

ekonomickej činnosti znázorňuje nasledujúca tabuľka. Údaje  pochádzajú z posledného 

sčítania obyvateľstva, domov a bytov z roku 2011. 

Tabuľka 5: TOP 5 odvetví ekonomickej činnosti aktívneho obyvateľstva obce Kameničany 

Odvetvie ekonomickej činnosti 

Ekonomicky aktívne osoby 
muži ženy spolu z toho 

dochádza do 
zamestnania 

Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov 10 12 22 17 
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 12 10 22 21 
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná 
starostlivosť) 

3 18 21 21 

Výroba strojov a zariadení i. n. 14 2 16 14 
Výroba elektrických zariadení 3 7 10 10 
Spolu všetky odvetvia (aj neuverejnené) 140 105 245 222 

Zdroj: ŠÚ SR – KS Trenčín 

Počet evidovaných nezamestnaných v obci mal od roku  2011  mierne stúpajúcu 

tendenciu. Najvyšší počet nezamestnaných zaznamenala obec v roku 2013, najmenej ľudí bez 

práce bolo v obci v roku 2010. Z dostupných informácií môžeme konštatovať, že v obci bol 

v sledovanom období väčší počet nezamestnaných mužov ako žien, s výnimkou roka 2011.  

Tabuľka 8: Počet evidovaných nezamestnaných v obci Kameničany 
 muži ženy spolu 

2009 10 4 14 
2010 7 5 12 
2011 5 8 13 
2012 12 9 21 
2013 13 10 23 

Zdroj: ÚPSVaR Trenčín 
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IV. Analýza sociálnej infraštruktúry 

1. Domový a bytový fond 

Prevažnú väčšinu domového fondu v obci predstavujú domy v osobnom vlastníctve 

občanov. Obec má vo svojom vlastníctve 5 ostatných budov, a to budovu Obecného úradu 

a budovu Domu smútku, športové kabíny v areáli TJ, kaplnku a Letný kultúrny stánok. V obci 

sa nenachádzajú žiadne nájomné bytové jednotky. Obyvatelia obce sa v prieskume verejnej 

mienky vyjadrili, že o nájomné bývanie nemajú záujem, spolu až 75 % opýtaných. Za silnú 

stránku môžeme považovať dobre rozvinutú individuálnu bytovú výstavbu v obci. Budúca 

ďalšia výstavba v obci by mala byť zrealizovaná po dohode s prípadným developerom.  

 

Domový a bytový fond v obci je nasledovný: 

166 rodinných domov 
145 domov trvalo obývaných 

21 domov trvalo neobývaných 

7 domov určených na rekreáciu 

167 bytových jednotiek 
146 bytových jednotiek trvalo obývaných 

21 bytových jednotiek trvalo neobývaných 
 

2. Zdravotníctvo, sociálna starostlivosť 

Zdravotnícke služby sú dostupné mimo územia obce, v okolitých obciach Pruské, 

Nemšová a nemocnica s poliklinikou v Ilave. Lekáreň sa nachádza v obci Pruské a v Ilave. 

V obci funguje opatrovateľská služba v správe obecného úradu. Sociálne služby dostupné 

mimo územia obce sú dostupné v rámci okresu v Ilave. 

 

3. Bezpečnosť 

Na základe vzrastajúcej kriminality a vandalizmu v spoločnosti, obec Kameničany 

v budúcnosti uvažuje nad zavedením integrovaného kamerového systému v obci. Samospráva 

má záujem zapojiť sa do prípadnej budúcej výzvy o nenávratný finančný príspevok, ak takáto 

v  novom programovom období bude. Kamerový systém by mal slúžiť na ochranu majetku 

a obyvateľov obce Kameničany.  
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V. Analýza technickej infraštruktúry 

1. Energetické siete 

Elektrická energia 

Obec bola kompletne elektrifikovaná v roku 1942. V obci je verejné osvetlenie, ktoré 
v roku 2014 prešlo rekonštrukciou.  

Plynofikácia 

Silnou stránkou obce je jej takmer kompletná plynofikácia, 97 % domácností vykuruje 
plynom. 

 

2. Inžinierske siete 

Vodovodná sieť 

Silnou stránkou obce  je vybudovaný vodovod, všetky domácnosti sú naň pripojené. 

Niektoré majú aj vlastné studne. Zdrojom vody je rezervoár v lokalite Za prostrednou. 

Výdatnosť zdroja je 70 l/s. Využívaný nie je z dôvodu vysokých nákladov na čerpanie vody, 

bolo nevyhnutné používať čerpadlá na elektrický pohon. V súčasnosti sa rieši dodávka pitnej 

vody samospádom zo zdroja v pružine. 

Kanalizačná sieť 

Slabou stránkou obce  je vybudovaná kanalizácia.  100% domácností využíva vlastné 

odpadové žumpy alebo septiky. Za vybudovanie kanalizačnej siete v obci sa vyjadrilo 52 % 

opýtaných v prieskume verejnej mienky. Vybudovanie kanalizácie rovnako rezonuje aj 

v najväčších problémoch obce, ktoré je treba neodkladne riešiť. Projekt na výstavbu 

kanalizácie už vodárenská spoločnosť podala. Obec patrí pod Považskú vodárenskú 

spoločnosť, ktorá projekt výstavby kanalizácie zabezpečuje. Predpokladá sa, že v rokoch 

2018 – 2020 by kanalizácia v obci mohla byť zrealizovaná.   

Odpadové hospodárstvo 

V obci je zabezpečený separovaný odpad nasledujúcich komodít: plasty, sklo, papier, 

železo, komunálny odpad. Zabezpečenie separácie odpadu v obci je jednou z jej silných 

stránok. Spokojnosť so separáciou vyjadrilo v prieskume verejnej mienky až 84 % opýtaných 

občanov.  
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Obec sa stretáva s problémom existujúcich čiernych skládok, predovšetkým na 

súkromných pozemkoch, na ktoré nemá dosah. Čierne skládky vyskytujúce sa na obecných 

priestranstvách sú bezodkladne odstránené na náklady obce. Zabraňovaniu tvorenia týchto 

skládok by obec rada v budúcnosti riešila kamerovým systémom a pokutami. V budúcnosti 

má obec záujem riešiť aj odvoz stavebného odpadu a bioodpadu. Obec v budúcnosti 

predpokladá aj vybudovanie zberného dvora, na ten však v súčasnosti nemá pozemok. 

Dopravné siete 

Cestnú sieť obce tvoria 3 km ciest III. a IV. kategórie. Približne 2 km tvoria obecné 

miestne komunikácie. Cestná sieť je dostatočná, avšak čiastočne nevyhovujúca po 

kvalitatívnej stránke. Niektoré komunikácie boli v obci rekonštruované z vlastných zdrojov 

obce. V obci chýba dobudovať niektoré komunikácie k novovytvoreným objektom v obci. 

Rovnako  chýbajú chodníky v niektorých častiach obce. Technický stav chodníkov  ale 

považuje 71 % opýtaných obyvateľov za vyhovujúci. Územie obce leží mimo hlavných 

dopravných ťahov, expresné autobusové spojenie cez obec neprechádza. V obci sa nachádza 

jedna autobusová zastávka. Obyvatelia obce sa pri cestovaní za prácou potýkajú so zlou 

nadväznosťou spojov hromadnej dopravy, predovšetkým v smere do krajského mesta Trenčín. 

Táto nadväznosť je považovaná aj za jednu zo slabých stránok obce. Územím vedie 

železničná sieť, premáva však iba nákladná doprava .  

 

VI. Analýza infraštruktúry v oblasti kultúry a športu 

1. Kultúrno – historické pamiatky 
V obci sa nachádzajú dve kaplnky, Kaplnka s. Cyrila a Metoda a Kaplnka pri Penkách. 

Zachovávanie a uctievanie si kultúrno – historických pamiatok v obci je jednou zo silných 

stránok obce.  

Kaplnka sv. Cyrila a Metoda 

Kaplnka bola postavená v 60. rokoch 20. storočia. Svätá omša je v obci slúžená iba raz 

do roka – 5. júla, na sviatok svätého Cyrila a Metoda, ktorým je kaplnka zasvätená.  

Kaplnka pri Penkách 

 Kaplnka pri Penkách bola postavená v roku 2004, sv. omša tu býva 1x do roka v 

mesiaci máj. 
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2. Kultúrne budovy 

Infraštruktúra kultúrnych a spoločenských zariadení v obci je nedostatočná, chýba 

knižnica, kultúrny dom aj priestory pre voľnočasovú činnosť a stretávanie. Chýbajúce 

kultúrne priestory sú v obci považované za jednu z jej nevýhod. Prieskum verejnej mienky 

ukázal, že práve vybudovanie viacúčelovej obecnej budovy je najväčšia priorita jej občanov 

(75 % opýtaných). Letný kultúrny stánok by podľa prieskumu verejnej mienky prebudovalo 

na spoločenský kultúrny dom až 71 % opýtaných.   

3. Aktivity 

Z pravidelných aktivít organizovaných obcou sú to predovšetkým každoročné 

oslavy    fašiangové slávnosti, stavanie mája,  Dňa detí,  hody s omšou a tanečnou zábavou 

a futbalové turnaje. Obec pravidelne organizuje jesenné slávnosti spojené so šarkaniádou. 

V budúcnosti má obec záujem o výstavbu viacúčelového kultúrneho stánku, kde by mohla 

organizovať aj viac kultúrnych aktivít pre svojich občanov. Za zvýšenie počtu kultúrnych 

podujatí organizovaných v obci sa vyjadrilo 30 % opýtaných občanov v prieskume verejnej 

mienky.  

4. Športové aktivity 

Zo zariadení trávenia voľného času sa v obci nachádzajú iba športové ihriská: 

novovybudované detské ihrisko, futbalové, viacúčelové asfaltové ihrisko, tenisové kurty. 

V obci je vybudovaný športovo – rekreačný areál s prístreškom. Tradícia a podpora športu 

v obci je jednou z jej silných stánok.  

 

Časť A II. Analýza vonkajšieho prostredia 

Analýza príležitostí a ohrození obce Kameničany 

 

Obec Kameničany má príležitosť zvýšiť svoj turistický potenciál vybudovaním cyklotrás 

a turistických chodníkov. V obci rovnako chýbajú stravovacie a ubytovacie zariadenia. 

Vzhľadom na prírodné danosti a jej umiestnenie sa obec bude v budúcnosti snažiť vytvoriť 

podmienky pre rozvoj cestovného ruchu v obci a okolí a umožní podnikateľským subjektom 

pôsobiacim v oblasti cestovného ruchu realizovať svoju činnosť v danej lokalite. Priamo 

v obci sa v súčasnosti nenachádzajú ubytovacie ani stravovacie zariadenia. Turistický 

potenciál v obci Kameničany predstavuje najmä okolitá príroda. Okolie Kameničian ponúka 
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návštevníkom možnosti turistiky či cykloturistiky. Vybudovanie asfaltovej cyklotrasy 

a premostenie lávky na druhú stranu Váhu a jej napojenie na už existujúce trasy v okolí je aj 

jednou z priorít obce v budúcom období. Toto premostenie je závislé od zdrojov TSK v rámci 

programu RIUS. 

Medzi príležitosti obce môžeme zaradiť aj pokračovanie v tradíciách obce 

v organizovaní kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. Za zvýšenie počtu 

predovšetkým športových a kultúrnych podujatí v prieskume verejnej mienky vyjadrilo viac 

ako 30 % opýtaných (v oboch prípadoch).   

Obec má potenciál udržať si mladé rodiny predovšetkým podporou a zvýhodnením 

individuálne bytovej výstavby, ktorá by bola realizovaná pomocou developera. Tá je priamo 

naviazaná na územný plán obce, ktorý bude v tomto prípade nutné aktualizovať.   

Mladí ľudia často krát vyhľadávajú možnosti pre trávenie voľného času v neďalekých 

mestách Ilava a  Dubnica nad Váhom, ktoré im poskytujú rozmanitejšie možnosti. 

Príležitosťou na udržanie mladých ľudí v obci je aj vytvorenie priestoru na realizáciu voľno 

časových aktivít pre deti a mládež priamo v obci. To by mohlo vyriešiť vybudovanie 

kultúrneho stánku, ktorý v obci chýba.  

 Napriek tomu, že 84 % opýtaných v prieskume verejnej mienky uviedlo, že sú 

spokojní so zabezpečením separácie odpadov v obci, z radov občanov zazneli návrhy na 

rozšírenie separovaného zberu odpadov a ich zhodnocovania, predovšetkým tetrapak, 

papier, kartón a kovy. Rovnako je viditeľný potenciál aj  na zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného odpadu obce.   

 

Ďalší vývoj obce môžu v budúcnosti ohroziť najmä chýbajúce finančné prostriedky 

pre jej rozvoj. Čerpanie eurofondov v období 2014-2020 bude do istej miery sťažené a obce 

už pravdepodobne nebudú mať toľko príležitostí na ich čerpanie kvôli zvýšenej konkurencii 

oprávnených prijímateľov v rámci celej Slovenskej republiky.  

Obec sa stretáva s problémom nedostatku investičných zámerov v obci a s nezáujmom 

nových investorov o podnikanie v obci. V budúcnosti sa chce obec pokúsiť prilákať nových 

podnikateľov, ktorí pokryjú tie služby, ktoré v obci chýbajú. Treba im vytvoriť podmienky 

tak, aby obec bola pre nich atraktívna (priestory na prenajatie, odpustenie poplatkov, 

propagácia prevádzky na obecnej web stránke a iné).  

Pri dochádzaní občanov za prácou sa obec stretáva s problémom nedostatočných 

spojov hromadnej autobusovej dopravy. Osobná vlaková doprava cez obec nepremáva. 
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Nakoľko hromadná doprava je v správe VÚC, je potrebné sa na riešenie tohto problému 

obrátiť sa na Odbor dopravy Trenčianskeho samosprávneho kraja.   

Obec má problém s nedostatkom obecných stavebných pozemkov, ktoré by sa mohli 

ďalej zhodnocovať a využiť či už napríklad na individuálnu bytovú výstavbu, alebo pre 

vytvorenie priestorov na podnikateľské zámery. Momentálne obec nevlastní žiadne voľné 

pozemky, všetky zostávajúce pozemky v katastri obce patria buď SPF alebo súkromníkom. 

 

Formulár č. A 6 - STEEP analýza 

Sociálne Technologické Ekonomické Ekologické Politické Hodnoty 

Starnutie 
populácie 

Kontakt 
s obyvateľmi   
prostredníctvom 
technológie 

Zvyšovanie 
odvodového 
zaťaženia 

Chýbajúca 
kanalizácia 

Politika vlády 
v konkrétnej 
oblasti  

Zmena 
postojov 

Nízka 
vzdelanostná 
úroveň 

 
Klesajúce tržby 
podnikov 

Čierne skládky 
odpadov 

Štandardy na 
politickej 
scéne 

Nezáujem 
o veci verejné 

  
Nízke 
podielové dane 

Podpora 
tvorby 
a ochrany ŽP 

Legislatíva  

  
Vplyv daňovej 
politiky  

 
Zmena vlády 
ako výsledok 
volieb 

 

  
Zníženie 
kúpyschopnosti 
obyvateľstva 

   

  

Vyššia 
konkurencia 
pri čerpaní 
eurofondov 

   

 

Na území obce sa nachádzajú podnikateľské subjekty aj mimovládne organizácie, 

ktoré nepriamo ovplyvňujú život v obci. Najvýznamnejšie z nich sú uvedené v prílohách 

PHSR, kde sú podrobné informácie o týchto subjektoch.  

Formulár A7b - Evidencia podnikateľských subjektov (Príloha č. 3) 

Formulár A8 - Evidencia nepodnikateľských subjektov (mimovládnych organizácií) 

(Príloha č. 4) 
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Formulár č. A 14 - Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík 

Druh rizika Objekt rizika Zdroj rizika Nežiaduce 
dôsledky 

Pravdepodobnosť 

Individuálne - - - - 

Technické - - - - 

Ekologické Životné 
prostredie 

Obyvatelia obce Vytváranie 
čiernych skládok 
a znečisťovanie 
rieky 

90 % 

Sociálne Nezáujem 
občanov 

Blízkosť 
rozmanitejšieho 
spoločenského vyžitia 
v blízkom okresnom 
meste   

Spoločenská situácia 

Nízka kvalita 
spoločenského 
života 

80 % 

Ekonomické Rozpočet obce Štát a jeho politika Nízke zdroje na 
rozvoj obce 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

Časť A III. Zhodnotenie súčasného stavu 

Formulár č. A 5 - SWOT analýza a príklad dôležitých otázok 

 
Silné stránky 
 

 strategická poloha obce vzhľadom 
k dôležitým dopravným uzlom 
v regióne, 

 príjemné prostredie pre život 
a medziľudské vzťahy, 

 neustále pokračujúci rozvoj obce, 
 zachovávanie kultúrno-historických 

pamiatok v obci, 
 individuálna bytová výstavba, 
 plynofikácia obce, 
 vodovod, 
 zabezpečenie separácie odpadov, 
 podpora športu v obci. 

 
Slabé stránky 
 

 nevybudovaná kanalizácia v obci, 
 nedostatok kultúrneho vyžitia v obci, 
 chýbajúce kultúrne priestory, 
 nevybudovaný zberný dvor v obci, 
 nedostatok služieb, 
 chýbajúce predškolské zariadenie, 
 odchod mladých z obce, 
 nedostatočná nadväznosť spojov 

hromadnej dopravy. 
 

 
Príležitosti 
 

 zvýšenie turistického potenciálu obce 
vybudovaním cyklotrás a turistických 
chodníkov, 

 zvýšenie turistického potenciálu 
vybudovaním stravovacieho 
a ubytovacieho zariadenia v obci, 

 podpora výstavby, najmä pre mladé 
rodiny, 

 pokračovanie v organizácií  
kultúrnych a športových podujatí, 

 zóny rekreácie a oddychu, 
 rozšírenie separovaného zberu 

odpadov a ich zhodnocovania,  
 pokračovanie v tradíciách obce 

v organizovaní kultúrnych 
a spoločenských a športových 
podujatí. 

 

 
Hrozby 
 

 chýbajúce finančné prostriedky pre 
rozvoj obce, 

 nedostatočný záujem o spoluprácu 
a pasivita obyvateľov, 

 nedostatok investičných zámerov v 
obci, nezáujem  nových investorov 
o podnikanie v obci, 

 nedostatok obecných stavebných 
pozemkov, 

 nedostatok pracovných príležitostí v 
obci, 

 nedostatočné spoje hromadnej 
dopravy 

 starnutie obyvateľstva, 
 odchod mladých ľudí z obce. 
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Časť B: Strategická  časť  
 

Strategická časť PHSR nadväzuje na analytickú časť. Záver analytickej časti obsahuje 

analýzu a hodnotenie možných rizík. Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja obce pri 

zohľadnení jej vnútorných špecifík a určí 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 – oblastiach rozvoja 

(hospodárska, sociálna, environmentálna). 

Stanovenie vízie predstavuje očakávaný stav, ktorý má obec Kameničany dosiahnuť z 

dlhodobého hľadiska. Vymedzuje rámec pre definovanie strategických cieľov a priorít na 

obdobie nasledujúcich 6 rokov a postupov na ich dosiahnutie. 

Obec Kameničany má stanovenú nasledovnú víziu, ktorá zodpovedá dosiahnutým výsledkom 

počas rokov 2007-2013 a aj očakávaniam do roku 2020: 

 
 
Formulár č. S 1 - Plánovací formulár – Vízia 

  

„Obec Kameničany bude prosperujúca obec s atraktívnym vidieckym prostredím pre 

obyvateľov a návštevníkov, ktorá bude využívať dostupné možnosti pre rozvoj služieb, a to 

najmä v záujme zvyšovania životnej úrovne svojich obyvateľov.“ 

 

 

Rozvojová stratégia 

 

Na základe komplexnej analýzy územia obce Kameničany 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 „Zvýšenie kvality života a poskytovaných služieb 

obyvateľov obce Kameničany prostredníctvom sociálneho a ekonomického rozvoja.“ 

Znamená to využiť potenciál obce a dostupné možnosti získania finančných prostriedkov na 
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realizáciu rozvojových činností, ale tiež sústavnú prácu s jednotlivcami, združeniami 

a organizáciami. 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 obce Kameničany možnosť na 

rekreáciu a trávenie voľného času na území obce. Rozvoj v tejto oblasti je podmienený 

vybudovaním turistickej infraštruktúry a vytvorením kvalitných a dostupných služieb, 

poskytovaním informácií a vytváraním ďalších voľnočasových aktivít. 

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 Kameničany.  

 

 

1. Prioritná oblasť – HOSPODÁRSKA 

 

V tejto oblasti sa obec zameria predovšetkým na rekonštrukciu cestnej infraštruktúry. 

Cieľom je vybudovanie a rekonštrukcia miestnej komunikácie na Kopcoch. Nakoľko sa 

v obci predpokladá vybudovanie kanalizácie v najbližších rokoch, väčšie zásahy do cestných 

komunikácií v obci sa neplánujú.  

Chodníky v obci sú v uspokojivom stave. Ich prípadné rekonštrukcie a dobudovanie sa 

plánujú po vybudovaní kanalizácie. Obec v roku 2014  zrealizovala rekonštrukciu verejného 

osvetlenia, a v budúcnosti uvažuje s jeho ekonomickým zefektívnením. 

 

2. Prioritná oblasť - SOCIÁLNA 

 

V rámci rozvoja sociálnej oblasti je najväčšou prioritou obce rekonštrukcia 

viacúčelovej obecnej budovy Letný stánok. Obec má záujem zrekonštruovať a rozšíriť 

budovu slúžiacu ako zázemie Letného kultúrneho stánku a zabezpečiť stánok tak, aby sa 

v prípade nepriaznivého počasia mohol celý uzavrieť. V zázemí sa plánuje vytvoriť miestnosť 

pre stretávanie komunitných združení.  

 Druhou prioritou obce je rekonštrukcia športových kabín na ihrisku telovýchovnej 

jednoty. Obec Kameničany je známa svojou tradíciou vo futbale, preto je v záujme obce 

vytvoriť vhodné podmienky či už pre domácich športovcov alebo hostí. V rámci 

rekonštrukcie sa plánujú vynoviť sociálne zariadenia, zefektívniť vykurovanie kabín, výmena 
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sklených tabúľ a nová fasáda. Uvažuje sa rovnako s nadstavbou športových kabín, ktorá by sa 

mohla využívať na športové voľnočasové aktivity pre mládež a seniorov.   

Ďalšou významnou investíciou je vybudovanie lávky pre peších a cyklistov na druhú 

stranu Váhu a vybudovanie cyklotrasy na hrádzi. Tento projekt je závislý od projektových 

zámerov Integrovaného regionálneho operačného programu pre Trenčiansky kraj,  preto je 

v záujme obce viesť rokovania s VÚC a snažiť sa, aby tieto projekty boli zrealizované.  

Vybudovaním lávky pre peších a cyklistov a  cyklomagistrály by sa zvýšil turistický 

a cykloturistický potenciál obce.  

 Na existujúcich pamätných miestach v obci – kaplnka a cintorín – obec plánuje 

zrekonštruovať oplotenie týchto objektov. Toto je možné riešiť prostredníctvom malých 

grantových schém a s využitím dobrovoľníkov v obci, ktorí takto môžu prispieť k zveľadeniu 

vlastnej obce. 

 

3. Prioritná oblasť - ENVIRONMENTÁLNA 

 

Prioritou v tejto oblasti je vybudovanie kompletnej kanalizácie v obci. Momentálne je 

obec odkanalizovaná na 0 %. Na kanalizáciu je následne naviazaná aj rekonštrukcia 

a dobudovanie cestnej infraštruktúry a chodníkov v obci.  

Zriadením zberného dvora na okraji obce a zrušením čiernych skládok sa zvýši 

efektivita nakladania s odpadmi. Tá sa môže dosiahnuť aj zvýšením environmentálneho 

povedomia občanov prostredníctvom informačných letákov a ďalších aktivít zameraných na 

ochranu životného prostredia. Obec pouvažuje nad spoločným zberným dvorom pre obce 

Kameničany, Slavnica, Bolešov a Sedmerovec a vytvoriť jeden objekt.   
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Formulár č. S 2 - Tabuľka strategických cieľov a opatrení   
 

V í z i a 
1. Prioritná 

oblasť/opatrenie  - 
Hospodárska 

2. Prioritná 
oblasť/opatrenie  - 

Sociálna 

3. Prioritná 
oblasť/opatrenie  - 
Environmentálna 

      
Projekt 1.1 
Rekonštrukcia 
miestnej 
komunikácie 
na Kopcoch 

Projekt 1.2 
Rekonštrukcia 
a doplnenie 
obecného 
rozhlasu 

Projekt 2.1 
Vybudovanie 
viacúčelovej 
obecnej 
budovy Letný 
stánok 

Projekt 2.6 
Zlepšenie 
nadväznosti 
spojov MHD 

Projekt 3.1 
Vybudovanie  
kanalizácie 
 

Projekt 3.3 
Likvidácia 
čiernych 
skládok 

  Projekt 2.2 
Rekonštrukcia 
športových 
kabín  
 

Projekt 2.7 
Oplotenie 
kaplnky  
 

Projekt 3.2 
Vybudovanie 
zberného dvora 
 

  

  Projekt 2.3 
Vybudovanie  
Oddychovej 
zóny 

Projekt 2.8 
Budovanie 
možností pre 
individuálnu 
bytovú 
výstavbu 

  

  Projekt 2.4 
Zvýšenie počtu 
prevádzok 
poskytujúcich 
tovary a služby 

Projekt 2.9 
Vybudovanie 
lávky pre 
peších 
a cyklistov na 
druhú stranu 
Váhu vrátane 
vybudovania 
cyklotrasy 

  

  Projekt 2.5 
Podpora 
kultúrno – 
spoločenských 
podujatí v obci 

 
 

  

Zdroj: vlastné spracovanie  
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Formulár č. S 3 - Záznam z verejného prerokovania 1 
 
 

Zápis o verejnom prerokovaní strategického dokumentu 
 
Názov dokumentu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kameničany 
Pripomienkovanie realizoval: Samospráva 
Termín pripomienkovania: 27. 3. 2015 – 07. 4. 2015 
Oznam uverejnený: internetová stránka obce Kameničany; verejný rozhlas v obci Kameničany; 
úradné tabule v obci Kameničany 
Text dokumentu k dispozícii: internetová stránka obce Kameničany; Obecný úrad Kameničany 
Spôsob doručenia pripomienok: neboli doručené žiadne pripomienky 
Počet pripomienok: celkový počet: 0 akceptované: 0 
Zápis vypracoval: Mgr. Darina Moravčíková, dňa 1. 4. 2015, podpis 
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Časť C: Programová  časť  
 

Programová časť PHSR nadväzuje na strategickú časť a obsahuje opatrenia a projekty 

vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám. Zmyslom programovej časti je jej 

príspevok k splneniu stanoveného strategického cieľa. 

 

Formulár č. P 1 - Tabuľka opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí  

Opatrenie Projekt/Aktivita Prioritná oblasť/oblasť  
Opatrenie č. 1. Rozvoj 
hospodárskej oblasti  

Projekt 1.1 Rekonštrukcia miestnej 
komunikácie na Kopcoch 

Hospodárska 
 

   
Opatrenie č. 2 Rozvoj 
sociálnej oblasti  

Projekt 2.1 Vybudovanie 
viacúčelovej obecnej budovy Letný 
stánok  

Sociálna 

 Projekt 2.2 Rekonštrukcia 
športových kabín 

Sociálna 

   
Opatrenie č. 3 Rozvoj 
environmentálnej 
oblasti 

Projekt 3.1 Vybudovanie  
kanalizácie 

Environmentálna 
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Formulár č. P 3 - Formulár pre prípravu projektov  
 
Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1  
Názov projektu Rekonštrukcia miestnej komunikácie na 

Kopcoch 
Garant Obec Kameničany 
Partneri garanta (spolupráca s ...) - 
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) 2011 - 2019 
Stav projektu pred realizáciou  Zdevastovaný povrch 
Cieľ projektu Rekonštrukcia komunikácie 
Výstupy  Nový povrch komunikácie 
Užívatelia Obyvatelia obce 
Indikátory monitoringu 250 m 
Poznámky Projekt realizovaný až po ukončení kanalizácie 

PRV 2014 - 2020 
Realizácia projektu 
Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 
Termín (mesiac/rok) 

Vypracovanie projektovej 
dokumentácie 

Projektant 2011 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad 2018 
Spracovanie a registrácia 
žiadosti o NFP, zhromaždenie 
príloh 

Externý manažment 2018 

Verejné obstarávanie Obec Kameničany 2018 
Predloženie projektu OSO 2018 
Realizácia Víťazný dodávateľ 2018 - 2019 
Financovanie projektu 
Druh výdavku Termín 

(rok) 
Náklady 
spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

   EU ŠR VÚC Obec  
Príprava VO 2018 1 000    1 000  

Realizácia projektu  2018 36 000 36 000     

Spolu   37 000 36 000   1 000  
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1 
Názov projektu Vybudovanie viacúčelovej obecnej budovy Letný 

stánok 
Garant Obec Kameničany 
Kontaktná osoba garanta Igor Daško 
Partneri garanta (spolupráca s ...) - 
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) 2015 - 2016 
Stav projektu pred realizáciou  Neexistujúci letný stánok 
Cieľ projektu Vybudovanie miesta pre komunitu 
Výstupy  Viacúčelová obecná budova 
Užívatelia Obyvatelia obce 
Indikátory monitoringu 1 
Poznámky PRV 2014 - 2020 
Realizácia projektu 
Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 
Termín (mesiac/rok) 

Vypracovanie projektovej 
dokumentácie 

Projektant 6/2015 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad 8/2015 
Spracovanie a registrácia 
žiadosti o NFP, zhromaždenie 
príloh 

Externý manažment 6 – 8/2015 

Predloženie projektu Obec Kameničany 8/2015 
Verejné obstarávanie OSO 6 – 8/2015 
Realizácia Víťazný dodávateľ 3/2016 – 7/2016 
Financovanie projektu 
Druh výdavku Termín 

(rok) 
Náklady 
spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

   EU ŠR VÚC Obec  
Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie  

2015 2 500    2 500  

Externý manažment 2015 6 000    6 000  

Príprava VO 2015 3 000    3 000  

Realizácia projektu  2016 200 000 200 000     

Spolu   211 500 200 000   11 500  
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2.2  
Názov projektu Rekonštrukcia športových kabín 
Garant Obec Kameničany 
Kontaktná osoba garanta Igor Daško 
Partneri garanta (spolupráca s ...) - 
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) 2016 - 2016 
Stav projektu pred realizáciou  Havarijný stav športových kabín 
Cieľ projektu Funkčné kabíny 
Výstupy  Rekonštrukcia športových kabín 

Užívatelia Obyvatelia obce 
Indikátory monitoringu 1 kabína 
Poznámky PRV 2014 - 2020 
Realizácia projektu 
Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 
Termín (mesiac/rok) 

Vypracovanie projektovej 
dokumentácie 

Projektant 5/2016 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad 7/2016 
Spracovanie a registrácia 
žiadosti o NFP, zhromaždenie 
príloh 

Externý manažment 5 – 7/2016 

Predloženie projektu Obec Kameničany 7/2016 
Verejné obstarávanie OSO 5 – 7/2016 
Realizácia Víťazný dodávateľ 3 – 7/2016 
Financovanie projektu 
Druh výdavku Termín 

(rok) 
Náklady 
spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

   EU ŠR VÚC Obec  
Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie  

2016 1 500    1 500  

Externý manažment 2016 1 500    1 500  

Príprava VO 2016 1 000    1 000  

Realizácia projektu  2016 80 000 80 000     

Spolu   84 000 80 000   4 000  

 
 
 
 
 
 
  



 

31 
 

Základné údaje o projektovom zámere č. 3.1 
Názov projektu Vybudovanie kanalizácie 
Garant Obec Kameničany 
Kontaktná osoba garanta Ing. Bohuš Babál 
Partneri garanta (spolupráca s ...) Mesto Nemšová, Obec Slavnica, Borčice, 

Bolešov, Horné Srnie, Hrabovka, Horná 
Súča, Dolná Súča, Skalka nad Váhom, 
Sedmerovec 

Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) 2016 - 2020 
Stav projektu pred realizáciou  0 % pripojenia 
Cieľ projektu Dobudovanie infraštruktúry 
Výstupy  Vybudovanie kanalizácie 
Užívatelia Obyvatelia obce 
Indikátory monitoringu 97 % pokrytie 
Poznámky - 
Realizácia projektu 
Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 
Termín (mesiac/rok) 

Vypracovanie projektovej 
dokumentácie 

Projektant 2007 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad 2009 
Predloženie projektu RVS Vlára - Váh 8/2015 
Verejné obstarávanie Odborne spôsobilá osoba 3/2016 
Realizácia Víťazný dodávateľ 3/2016 - 2018 
Financovanie projektu 
Druh výdavku Termín 

(rok) 
Náklady 
spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

   EU ŠR VÚC Obec  
Realizácia projektu  2018 1 957 000 1 957 000     
Spolu   1 957 000 1 957 000     
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Časť D: 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 2015 – 2017. 

 

Časť 4.1 Východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii 

Obecný úrad Kameničany 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 prizvaní a zúčastnili sa verejných stretnutí, kde 

definovali svoje požiadavky. Následne aktívne pristupovali k prerokovaniu finálneho návrhu 

PHSR obce. V rámci prípravy dokumentu bol vypracovaný dotazník, ktorý bol distribuovaný 

do domácností. Rovnako tak poslanci a zamestnanci OcÚ boli prizvaní ku konzultácii 

jednotlivých častí strategického dokumentu. 

 

Časť 4.2 Popis postupov organizačného a inštitucionálneho zabezpečenia 

Realizácia PHSR obce je činnosťou samosprávy obce, a tá ju vykonáva 

prostredníctvom svojich orgánov. Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje pripomienky 

poslancov, OcÚ, partnerov a verejnosti, do leta v čase začiatku prípravy rozpočtu na ďalší 

rok. Táto činnosť naplánovaná do termínu december príslušného roku, kedy bude predložené 

hodnotenie PHSR za predchádzajúci rok, 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 
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projektov. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje každoročne hodnotiace a monitorovacie správy, 

rozhoduje o prípadných zmenách a aktualizácii programu.  

Najvyšším výkonným orgánom obce a jeho predstaviteľom je starosta. Rozhoduje vo 

všetkých veciach správy obce, ktoré nespadajú do právomocí a kompetencií obecného 

zastupiteľstva. Starosta sa spolupodieľal na príprave dokumentu, riadil proces realizácie, 

podpisuje schválenie celého dokumentu, vykonáva uznesenia a zastupuje obec vo vzťahu k 

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kameničany 2014-2020 k štátnym 

orgánom, k právnickým a fyzickým osobám. Inštitucionálnu a administratívnu stránku 

zabezpečuje obecný úrad.  

 

Časť 4.3  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 prebieha 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 obce. Rovnako tak hlavný 

kontrolór, vychádzajúc z definície jeho funkcie, môže dať stanovisko k prerokovanému 

materiálu. 

 

Časť 4.4  Systém monitorovania a hodnotenia 

Cieľom monitoringu akčného plánu a projektových zámerov obce Kameničany 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 

R 5. 
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Akčný plán je zoradený podľa opatrení a aktivít. Realizáciu navrhnutých aktivít a ich 

monitoring zabezpečuje štatutárny zástupca obce Kameničany, 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 podľa oblastí. 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.kamenicany.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 Kameničany 

na obdobie 2014 - 2020. 

 
Formulár č. R 3 - Záznam z monitorovania   
 

Monitorovanie a hodnotenie 

Správa o plnení akčného plánu a projektových zámerov obce Kameničany bude spracovaná vždy k 
1.12. príslušného roka v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kameničany na 
obdobie 2014-2020. Cieľom monitoringu akčného plánu a projektových zámerov obce Kameničany 
je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHSR obce Kameničany  
počas celého obdobia platnosti dokumentu v rokoch 2014-2020. Tieto údaje sú k dispozícii pre 
samosprávu a širokú verejnosť. 

Akčný plán obce Kameničany je zoradený podľa opatrení a aktivít. Realizáciu navrhnutých aktivít 
a ich monitoring zabezpečuje štatutárny zástupca obce Kameničany, 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 podľa oblastí. 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.kamenicany.sk. 

Ďalší monitoring akčného plánu a projektových zámerov sa uskutoční ku dňu 1.12.2015 

Monitorovacia správa tvorí prílohu č. 5 tejto PHSR. 
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Formulár č. R 5 - Plán hodnotenia a monitorovania  
 

Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2014 - 2020 

Typ hodnotenia 
Vykonať 
prvýkrát Dôvod vykonania/ periodicita 

Strategické 
hodnotenie V roku 2017 podľa rozhodnutia obce/koordinátora PHSR  a 

vzniknutej spoločenskej potreby 
Operatívne 
hodnotenie     

Tematické 
hodnotenie časti 
PHSR  

Každoročne do 
1.12. daného 
kalendárneho 
roku 

Kontrola opatrení plánovaných k realizácii v danom 
kalendárnom roku. 

     
Ad hoc 
mimoriadne 
hodnotenie  Podľa potreby 

pri značnom odklone od stanovených cieľov 
a doľahnutých hodnôt ukazovateľov  

   pri návrhu na revíziu PHSR   
Ad hoc 
hodnotenie celého 
PHSR alebo jeho 
časti 

Podľa potreby 
na základe  rozhodnutia starostu/primátora, 
kontrolného orgánu obce/mesta, podnetu poslancov; 
na základe protokolu NKÚ SR, správy auditu ...   

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Formulár č. R 6 - Akčný plán  
 

Akčný plán pre rozvoj hospodárskej oblasti v obci Kameničany 
 

Opatrenie, aktivita        Termín (rok)      Zodpovedný    Financovanie  
Projekt 1.3 Rekonštrukcia a doplnenie obecného rozhlasu  
Aktivita 1.3.1 
Výmena nefunkčného vedenia a 
rozhlasov 

 
 

2017 

 
Samospráva obce 

Kameničany, 
dodávateľ 

 
 

2 000 
 
 

 
 
 

Akčný plán pre rozvoj sociálnej oblasti v obci Kameničany   
 

Opatrenie, aktivita        Termín (rok)      Zodpovedný    Financovanie  
Projekt 2.3 Oplotenie cintorína 
Aktivita 2.3.1 
Nákup materiálu na oplotenie 
cintorína 

 
2016 

 
Samospráva obce 

Kameničany 

 
3 000 

Aktivita 2.3.2  
Osadenie oplotenia cintorína, 
zabetónovanie základov pod 
oplotenie 

 
 

2016 

 
Samospráva obce 

Kameničany, 
dobrovoľníci 

 
 

1 000 

Projekt 2.4 Zvýšenie počtu prevádzok poskytujúcich tovary a služby 
Aktivita 2.4.1 
Nájdenie obecných priestorov, 
ktoré by mohli byť ponúknuté 
novým podnikateľským 
prevádzkam 

 
 

2015 - 2017 

 
Samospráva obce 

Kameničany 

 
 
0 

Aktivita 2.4.2 
Aktívne vyhľadávanie 
a oslovenie potenciálneho 
záujemcu o podnikateľskú 
činnosť v obci podľa záujmu 
občanov (reštaurácia, 
potraviny), vedenie rokovania 

 
 
 

2015 - 2017 

 
 

Samospráva obce 
Kameničany, 
podnikatelia 

 
 
 
0 

Projekt 2.5 Podpora kultúrno – spoločenských podujatí v obci 
Aktivita 2.5.1 
Vypracovanie harmonogramu 
kultúrnych podujatí, ktoré má 
obec v pláne počas roka 
organizovať 

Každoročne 
k dátumu: 

január 2015 
január 2016 
január 2017 

 
Samospráva obce 

Kameničany 

 
 
0 

Aktivita 2.5.2 
Organizovanie tradičných 
podujatí 

 
2015 - 2017 

Samospráva obce 
Kameničany, 
dobrovoľníci 

 
2 550 ročne 

Stavanie mája 30. apríl 2015 
30. apríl 2016 
30. apríl 2017 

Samospráva obce 
Kameničany, 
dobrovoľníci 

2015: 200 
2016: 200 
2017: 200 
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Medzinárodný deň detí máj - jún 2015 
máj - jún 2016 
máj - jún 2017 

Samospráva obce 
Kameničany, 
dobrovoľníci 

2015: 350 
2016: 350 
2017: 350 

Jesenné slávnosti október 2015 
október 2016 
október 2017 

Samospráva obce 
Kameničany, 
dobrovoľníci 

2015: 500 
2016: 500 
2017: 500 

Fašiangy február 2015 
február 2016 
február 2017 

Samospráva obce 
Kameničany, 
dobrovoľníci 

2015: 500 
2016: 500 
2017: 500 

Hody júl 2015 
júl 2016 
júl 2017 

Samospráva obce 
Kameničany, 
dobrovoľníci, 

farnosť Bolešov 

2015: 1 000 
2016: 1 000 
2017: 1 000 

Mikuláš december 2015 
december 2016 
december 2017 

Samospráva obce 
Kameničany, 
dobrovoľníci 

2015: 200 
2016: 200 
2017: 200 

Aktivita 2.5.3  
Organizovanie nových podujatí 

 
2015 - 2017 

Samospráva obce 
Kameničany, 
dobrovoľníci 

 
1 550 ročne  

Divadelné predstavenie júl 2015 
júl 2016 
júl 2017 

Samospráva obce 
Kameničany, 
dobrovoľníci, 

divadelný súbor 

2015: 600 
2016: 600 
2017: 600 

Vianočný koncert december 2015 
december 2016 
december 2017 

Samospráva obce 
Kameničany, 
dobrovoľníci, 

spevácky súbor 

2015: 600 
2016: 600 
2017: 600 

Letné kino  júl – august 2015 
júl – august 2016 
júl – august 2017 

Samospráva obce 
Kameničany, 
dobrovoľníci 

2015: 150 
2016: 150 
2017: 150 

Hasičská súťaž september 2015 
september 2016 
september 2017 

Samospráva obce 
Kameničany, 
Dobrovoľný 
hasičský zbor 

2015: 200 
2016: 200 
2017. 200 

Projekt 2.6 Zlepšenie nadväznosti spojov TSK 
Aktivita 2.6.1 
Vyvolanie rokovania medzi 
obcami, v ktorých je dopravná 
dostupnosť z obce Kameničany 
obmedzená 

 
 

2015 

Samospráva obce 
Kameničany; 

Samospráva obce 
Bolešov; 

Samospráva 
mesta Trenčín 

 
 
0 

Aktivita 2.6.2 
Uskutočnenie spoločného 
prieskumu medzi občanmi obce 
Kameničany, Slavnica, Bolešov 
prostredníctvom dotazníka. 
Spolupráca s MAS Vršatec pri 
tvorbe dotazníka 

 
 

2016 

Samospráva obce 
Kameničany; 

Samospráva obce 
Bolešov; 

Samospráva 
mesta Trenčín 

 
50 

(tlačiarenské 
služby) 

Aktivita 2.6.3 
Vyvolať rokovanie s VÚC 

 
 

Samospráva obce 
Kameničany; 
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o zmene dopravných spojov 2015 Samospráva obce 
Bolešov; 

Samospráva 
mesta Trenčín, 

VÚC 

0 

Projekt 2.7 Oplotenie kaplnky  
Aktivita 2.7.1 
Nákup plotu na oplotenie 
kaplnky 

 
2016 

 
Samospráva obce 

Kameničany 

 
2 000 

Aktivita 2.7.2  
zabetónovanie stĺpov na plot 
osadenie plotu kaplnky,  

 
 

2016 

 
Samospráva obce 

Kameničany, 
dobrovoľníci 

 
 

500 

Projekt 2.8 Budovanie možností pre individuálnu bytovú výstavbu 
Aktivita 2.8.1 
Určenie stavebných pozemkov 
v Územnom pláne obce 
Kameničany, rozšírenie 
intravilánu obce 

 
 

2016 - 2017 

 
Samospráva obce 

Kameničany 

 
 
0 

Aktivita 2.8.2 
Získanie súkromného investora 
na zabezpečenie IBV, rokovania 
s investorom 

 
2016 - 2017 

 
podnikateľ 

 
0 
 

Projekt 2.9 Vybudovanie lávky pre peších a cyklistov na druhú stranu Váhu vrátane 
vybudovania cyklotrasy 
Aktivita 2.9.1 
Vybudovanie lávky 
a cyklotrasy, ktorá sa nachádza 
v projektových zámeroch 
Integrovaného regionálneho 
operačného programu pre roky 
2014 -  

 
 
 

2015 - 2017 

 
 

Samospráva obce 
Kameničany, 

TSK 

 
 
 
0 

 
 

Akčný plán pre rozvoj environmentálnej oblasti v obci Kameničany  
 

Opatrenie, aktivita        Termín (rok)      Zodpovedný    Financovanie  
Projekt 3.2 Vybudovanie zberného dvora 
Aktivita 3.2.1 
Vyvolanie rokovania s obcami 
Slavnica a Bolešov o vytvorení 
združeného zberného dvora pre 
viac obcí  

 
 

2015 

Samospráva obce 
Kameničany, 

Samospráva obce 
Slavnica, 

Samospráva obce 
Bolešov,  

Samospráva obce 
Sedmerovec 

 
 
0 
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Aktivita 3.2.2 
Nájdenie vhodného pozemku na 
vybudovanie zberného dvora 

 
2015 

Samospráva obce 
Kameničany, 

Samospráva obce 
Slavnica, 

Samospráva obce 
Bolešov,  

Samospráva obce 
Sedmerovec 

 
0 

Projekt 3.3 Likvidácia čiernych skládok 
Aktivita 3.3.1 
Nákup vriec na odpad, 
ochranných rukavíc 

každý rok od 2015 Samospráva obce 
Kameničany 

100 
 
 

Aktivita 3.3.2 
Usporiadanie súťaže v zbere 
odpadov 

každý rok od 2015, 
prípadne častejšie 

podľa potreby 
(podľa intenzity 
vzniku čiernych 

skládok) 

Samospráva obce 
Kameničany, 
dobrovoľníci, 

pridružená  
základná škola  

 
 

500 
 
 

 

 
Formulár č. R 7 - Záznam z verejného prerokovania 2 
 

 
Zápis o prerokovaní strategického dokumentu v komisiách samosprávy 

 
Názov dokumentu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kameničany 
Pripomienkovanie realizoval: Samospráva 
Termín pripomienkovania: 11. 5. 2015 – 22. 5. 2015 
Dokument zaslaný: prostredníctvom e-mailovej schránky 
Text dokumentu k dispozícii: internetová stránka obce Kameničany; Obecný úrad 
Kameničany 
Spôsob doručenia pripomienok: neboli doručené žiadne pripomienky 
Počet pripomienok: celkový počet: 0 akceptované: 0 
Zápis vypracoval: Mgr. Darina Moravčíková, dňa 1. 4. 2015, podpis 
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Časť E: 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 
 
Formulár  č. F 2 - Hodnotiace tabuľky pre výber projektov (upravený pre potreby obce)  
 
Kategória Úroveň 

dôležitosti 
Hodnotiace kritérium - Opis podmienok pre 
zaradenie do priority  

Projekt  

1 Najvyššia  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  

2.2 
2.9 
3.1 

2 Vysoká a) Projekty vyplývajúce z územného plánu 
obce 
b) Projekty s právoplatným stavebným 
povolením a  ukončeným VO 
c) Projekty vyznačujúce sa vyššou mierou 
dôležitosti pre obec 
Splnená jedna z podmienok 

1.1 
2.1 
3.2 
3.3 

3 Stredná a) Projekty, ktoré majú možnosť uchádzať sa o 
cudzie a doplnkové zdroje financovania  
b) Projekty vyznačujúce sa strednou mierou 
dôležitosti 

1.2 
2.3 
2.4 
2.5 

4 Nízka a) Projekty definované ako zámery / v štádiu 
úvah.  

2.6 
2.7 
2.8 

5 Najnižšia  Ostatné  
Zdroj: vlastné spracovanie 
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Formulár  č. F 3 - Príklad modelu viaczdrojového financovania – intervenčná matica  
(povinný v predpísanej štruktúre)   
 

Viaczdrojové financovanie 
Prioritná 

oblasť 
Celkové 
náklady 

Verejné zdroje Súkrom
né 

zdroje 
EÚ Štát VÚC Obec/me

sto 
Spolu 

Projekt 1.1 
Rekonštrukcia 
miestnej 
komunikácie 
na Kopcoch 

37 000 36 000 - - 1 000 37 000 - 

        
Projekt 2.1 
Vybudovanie 
viacúčelovej 
obecnej 
budovy Letný 
stánok 

211 500 200 000 - - 11 500 211 500 - 

Projekt 2.2 
Rekonštrukcia 
športových 
kabín 

84 000 80 000 - - 4 000 84 000 - 

Projekt     2.3 
Obecný park 

20 000 15 000   5 000 20 000  

        
Projekt 3.1 
Vybudovanie  
kanalizácie 

1 957 000 1 957 000 - - - 1 957 000 - 

        
Spolu 352 500 332 000 - - 21 500 342 500 - 

  Zdroj: vlastné spracovanie  
 
Formulár  č. F 5 – Indikatívny rozpočet - sumarizácia   
 

 
Rok 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Spolu € 
I. 
Hospodárska 
oblasť  

- - 2 000 37 000 - - 39 000 

II. 
Sociálna oblasť  

11 500 294 650 4 100 - - - 310 250 

III. 
Environmentálna  
oblasť  

600 600 600 1 957 000 - - 1 958 800 

  Zdroj: vlastné spracovanie  
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Formulár č. F 6 - Finančný rámec pre realizáciu PHSR pre potreby súhrnného 
prehľadu plánovaných projektov a aktivít (Príloha č. 6) 
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Záver 
 
Formulár č. Z 1 - Schválenie PHSR  
 

Schválenie PHSR 

Názov 
dokumentu 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kameničany na roky 
2014 - 2020 

Štruktúra 
dokumentu 

Časť A – Analytická časť 
Analytická časť obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu 
východiskovej situácie obce s väzbami na širšie územie.  
Časť B – Strategická časť 
Táto časť obsahuje stratégiu rozvoja územia pri zohľadnení jeho 
vnútorných špecifík a určuje hlavné ciele a priority rozvoja obce. 
Časť C – Programová časť 
Obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie 
PHSR. 
Časť D – 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 E – Finančná časť 
Obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, 
inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie PHSR obce. 

Spracovanie 
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kameničany na roky 
2014-2020 (ďalej len „PHSR 2014-2020“) 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 dňa 18/8/2014 a to v nadväznosti na 
novelu Zákona o podpore regionálneho rozvoja schválenej vládou SR 1. 
januára 2015.  
- externí odborníci – spracovanie na kľúč, dodávateľ MAS Vršatec 
- s poslancami, starostom a pracovníkmi samosprávy 
 
Spracovanie dokumentu prebiehalo v termíne od mája 2014 – do júna 
2015.  
 
Riadiaci tím pozostával z: 
Dodávateľ:  
MAS Vršatec: Mgr. Petra Šupáková, Mgr. Darina Moravčíková, 
Ing. Zuzana Martonová 
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Starosta obce: 
 Igor Daško 
Poslanci obecného zastupiteľstva:  
Milan Kvasnica, Jaroslav Kotras 
Kontrolór obce:  
Mgr. Stanislav Masiarčin  
Zástupca z podnikateľského sektora:  
Vlastimil Hrnčiarik 
Zástupca z mimovládneho sektora:  
Ing. Lívia Ficlová 
 
Stretnutie riadiaceho tímu: 26. 2. 2015 
 
Komunikácia s verejnosťou prebiehala prostredníctvom vypĺňania 
dotazníkov občanmi obce Kameničany.  
Rozdaných v tlačenej forme 200 
Vrátených v tlačenej forme 55 
Vyplnených online 8 
Percento populácie 11,6 % 

 
Financovanie spracovania si obec hradí z vlastných zdrojov. 
 

Prerokovanie  Verejné pripomienkovanie prebiehalo v termíne 27. 3. 2015 – 07. 4. 
2015. Dokument bol uverejnený na internetovej stránke obce 
Kameničany a informačných tabuliach v obci Kameničany. Počas 
verejného pripomienkovania neboli doručené žiadne pripomienky. 
 

Schválenie OZ dňa 09. 10. 2015 uznesenie č. 8/2015/2a 

 

 

 

 

 

 

 


