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Program hospodársko - sociálneho rozvoja obce ZAVAR
2007 - 2013

 ÚVOD

Program hospodársko - sociálneho rozvoja obce Zavar je strednodobý

programový dokument, ktorým si na a obec stanovuje priority v rámci rozvojových

aktivít pri om zoh ad uje sú asný východiskový stav. Programovým dokumentom si

odpovedáme na otázku smerovania rozvoja obce v riadnom programovom období

Európskej únie, ktorej sme lenom, v rozmedzí rokov 2007-2013 s priebe nými

mo nými aktualizáciami pod a nevyhnutnosti a potreby vývoja celej spolo nosti

v danom období. Programový dokument obce Zavar, je dokumentom, ktorý

vytvárame na úrovni lokálnej samosprávy ím dávame tu , e bude nutné, aby jeho

filozofia zapadala do kontextu  al ích strategických dokumentov spolu s ktorými

vytvára jednotný  poh ad a rie i problematiku rozvoja komplexne a chronologicky.

Pre zachovanie tejto filozofie teda je nutné pri spracovávaní tohto dokumentu

re pektova  nasledovné :

* Námety od ob anov obce

       * Námety od predstavite ov obce

        * V eobecne dostupné informácie z verejných organizácií a in titúcií

      * Podkladové materiály doteraz obcou spracované a vydané

* Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  Trnavského samosprávneho

   kraja pre roky 2004-2013

* Národný strategický referen ný rámec pre roky 2007 – 2013

Finan né zabezpe enie

Na finan né zabezpe enie realizácie aktivít navrhnutých v Programe

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce bude obec Zavar vyu íva  nasledovné

finan né zdroje:

– prostriedky vlastného rozpo tu obce Zavar,

– prostriedky tátneho rozpo tu,

– prostriedky tátnych fondov,

– prostriedky rozpo tu Trnavského samosprávneho kraja,
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– prostriedky fyzických osôb,

– prostriedky iných právnických osôb,

– úvery,

– príspevky medzinárodných organizácií

– prostriedky z fondov Európskej únie.

Vypracovaním Programu hospodársko-sociálneho rozvoja nielen e nastavíme

pravidlá rozvoja pre samotnú obec, ale zárove  i  plníme jeden zo základných

princípov regionálnej politiky Európskej únie, ktorým je princíp programovania. Na

základe tohto princípu sa podpora zo zdrojov EÚ via e na vypracovanie

programových dokumentov. Konkrétne i Zákon . 503/2001 a nasl. Z.z. o podpore

regionálneho rozvoja definuje pä  dokumentov regionálneho rozvoja, pri om na

úrovni obce túto úlohu plní program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

 Pre získanie finan nej podpory zo trukturálnych fondov EÚ na realizáciu

plánovaných aktivít obec Zavar preuká e súlad predkladaného projektu s národnou,

regionálnou i miestnou stratégiou rozvoja.

  1. Z HISTÓRIE OBCE

    Obec Zavar le í 8 kilometrov juhovýchodne od Trnavy v nadmorskej vý ke 127

metrov nad morom    na východnom okraji Trnavskej spra ovej tabule. Katastrálne

hrani í s obcami Kri ovany nad Dudváhom, úrovce, Dolné Lov ice  a s mestom

Trnava.

Poloha obce
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  V katastri obce Zavar le í rozlohou asi z dvoch tretín automobilový závod firmy

PSA Peugeot Citroen a taktie  subdodávate ský priemyselný logistický park. Hoci  v

sú asnosti má obec 2002 obyvate ov,  v najbli ej dobe predpokladá zdvojnásobi

svoj po et obyvate ov, a to i v aka novým obyvate om z iných astí Slovenska, ktorí

tu nájdu svoje pracovné zaradenie. I v tejto súvislosti bola preto, v obci vybudovaná

nová miestna as , tzv. Poronda, ktorá poskytne domov vä ine z týchto nových

obyvate ov.

1.1 PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA O OBCI

     Prvá písomná zmienka o obci Zavar pochádza z roku 1255 (de Zovvor). V listine

palatína a bratislavského upana Rolandusa a nitrianskeho biskupa Vincenta sa pí e

o zemi andal a je v nej uvedené meno Dionýza de Zovvori. Bolo to v období vlády

uhorského krá a Bela IV., ktorý v roku 1238 udelil Trnave výsady slobodného

krá ovského mesta.

1.1.1 NÁZOV OBCE

     Názov Zavar bol pravdepodobne odvodený pod a mena prvého majite a osady

(Dionýza de Zoovori) , ktorá sa v 13. storo í rozprestierala na území dne nej obce.

Po rôznych obmenách sa ustálil v podobe, ktorá pretrvala a  do sú asnosti.

Chronologický preh ad zverejnených názvov:

1255–ZOVVOR

1256–ZOWAR

1268–SOWAR, ZAWAR

1292–ZOWAR

1325–ZOWAR

1332–SAWAR

1561–ZARWA

1590–ZAWAR

1786–ZAWOR, ZAWAR

1808–SAWAR, ZAWAR
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1863 – ZAVAR

1.1.2 SYMBOLY OBCE

     Symboly obce sa skladajú sa z vlajky, pe atidla, insígnií a erbu. Posvätenie

symbolov obce Zavar v priebehu slávnostnej Svätej om e vykonal d a 5. júla 2000

biskup tefan Vrablec, ktorý symboliku obce zhodnotil slovami: "Erb Zavara Vám

ukazuje cestu predkov:

„Modlite sa a pracujte - bude Vám rozkvita !"

Erb obce znázor uje v dolnej polovici erveného títu  striebornú

zlatostredú, bezkali nú pä ru u na zlatej stopke s vä ími nepárnymi

kvetmi, to v etko prevý ené strieborným gréckym konkávnym labovitým

krí om a strieborným, ostrím do ava oto eným leme om.

 Vlajka obce pozostáva z piatich pozd nych pruhov vo farbách ervenej,

bielej, ervenej, ltej a ervenej. Ukon ená je tromi cípmi resp. dvoma

zástrihmi, ktoré siahajú do tretiny jej listu.

Pe  obce je okrúhla, uprostred s obecným erbom a kruhopisom OBEC

ZAVAR. Je v súlade s domácimi zvyklos ami a predpismi o pou ívaní

pe iatok s obecnými symbolmi. Od obecnej pe ate sú odvodené okrúhle

pe iatky obce.

1.1.3 VLASTNÍCI OBCE

     V priebehu nieko kých storo í mala obec viacerých vlastníkov napr.: Zoovariovci,

rodina Majthényiová, grófka Esterháziová, Bá ák, Hrabovszky, ipeky, Majláth,

Marek, Bohú , Okoli ányi, Cingel, Sulín.

Najvä í vplyv v histórii obce mala v 19. storo í grófska rodina Majláthovcov.
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1.1.4 NAJVÝZNAMNEJ IE HISTORICKO-KULTÚRNE  PAMIATKY

NOVOGOTICKÝ CHRÁM NARODENIA PANNY MÁRIE

     Novogotický kostol bol postavený v roku 1907 na mieste niekdaj ieho

románskeho kostola. Je zasvätený Narodeniu Panny Márie s ve ou a tyrmi

ve kami tvorí dominantu Zavara. Na nej sa títi 0,90 m vysoký krí . Spolu s ním je

ve a vysoká 32,40 metra. Vo ve i sú umiestnené tri zvony.

Jednolo ový chrám má vnútorný priestor i priestor pod ve ou 267,75 m2. Chór s

organom mal v ase výstavby ve kos  26,00 m2 a vnútorné oratórium 14,25 m2.

Celková zastavaná plocha tvorí 308 m2. Vnútorná írka chrámu je 9,00 m, d ka

35,00 m vrátane predsiene. Chrámová lo  má svetlú vý ku z vnútra 9,17 metra, pri

oltári a v jeho okolí 8,42 metra. Zastavená plocha s pozemkom je ve ká 407,54 m2.

Strop tvoria klenuté krí ovo - rebrové tukové klenby. Fasády sú lenené romanticky

s novogotickými lánkami. Za hlavným oltárom bol pôvodne neskoro romantický

obraz „Kristus na Olivovej hore“ z druhej polovice 18. storo ia od Jozefa Zanussiho

pochádzajúceho zo Salzburgu - Rakúsko.

     Plán kostola vyhotovil Ing. István Moller z Budape ti. Stavbyvedúcim bol Jozef

Kubát - murársky majster z Trnavy.

     Stavba bola postavená z tehál s pou itím betónu a elezobetónu najmä z dôvodu

jej zlacnenia, ale i z dôvodu pevnosti a oh ovzdornosti. Lo  kostola mala v pláne

zakreslené dvojité steny so vzduchovými medzerami. Podlaha je zhotovená z

brúseného terasa. Okná boli plánované biele. Sú asné vitrá e sú pribli ne z roku

1955.
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   Obec Zavar financovala rekon truk né práce na elektrickej sieti, opravu okien

výma bu  interiéru i vonkaj ej fasády chrámu, ako i opravu strechy. Výma bu chrámu

zrealizoval tvorivý tím umeleckej spolo nosti Riverstone pod vedením umelca Petra

ambála, ijúceho v Zavare, ktorý vytvoril monumentálny figurálny cyklus fresiek

Tajomstvá ru enca ako dar pre farnos  Zavar.

1.2 NOVODOBÉ MEDZNÍKY VO VÝVOJI OBCE

1.2.1 PRIEMYSELNÝ PARK V ZAVARE

     Sedemnásteho júna 2003 bol za ú asti vtedaj ieho predsedu vlády SR, ministra

hospodárstva SR,  primátora  mesta Trnava  a starostu obce Zavar  ako i  poslancov

mestského a obecného zastupite stva polo ený základný kame  automobilového

koncernu Peugeot - Citroen v Katastri obce Zavar (2/3) a mesta Trnava (1/3).

     Tretí marec 2005 sa stal pre Zavar z h adiska rozvoja al ím významným d om.

Za ú asti ministra hospodárstva SR, primátora mesta Trnava  ako i  starostu obce

Zavar bol v tento de  polo ený v katastri obce Zavar,  základný kame  Logistického

parku.

1.2.2 SÍDLISKO PORONDA

     D a 28.6.2005 do lo k polo eniu základného kame a na sídlisku Poronda v

Zavare pre zamestnancov závodu PSA Peugeot – Citroen, ím bola zahájená

výstavba 360 bytov.

      Slávnostný akt polo enia základného kame a vykonali spolu s predsedom

predstavenstva BK Group, a.s. Khalilom Belmechrim, generálny riadite  Peugeot

Citroen Alain Balderu, starosta obce Zavar Rudolf Baro  a komisár EÚ Van Der

Linden.
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2. ANALÝZA SÚ ASNEJ SITUÁCIE

2.1 ANALÝZA PRÍRODNÝCH DANOSTÍ

Dedinka v údolí  le í juhovýchodne od krajského mesta Trnava, od ktorého je

vzdialená 8 kilometrov. Od hlavného mesta Bratislavy je vzdialená  cca 58  km.

Na a dedinka v údolí patrí svojou rozlohou a po tom obyvate ov medzi vä ie

obce Trnavského kraja a tie  Slovenskej republiky. Celková katastrálna  výmera

obce je 1395 ha a výmera  sídelnej asti obce je  273 ha.

Obcou  prechádzajú dve cesty 3. triedy:  Trnava – Zavar – úrovce – Sere

a Kri ovany nad Dudváhom – Zavar – Brestovany – Bu any. Geograficky obec le í v

nadmorskej vý ke 127 metrov nad morom    na východnom okraji Trnavskej

spra ovej tabule.

2.1.1 Klimatické pomery

 Obec Zavar patrí do klimatickej oblasti miernych zemepisných írok, ro ná

amplitúda medzi najteplej ím a najchladnej ím mesiacom sa pohybuje od 20°C do

22°C. Tento rozsah zara uje obec do mierne kontinentálneho podnebia.

2.1.2 Prírodné podmienky

Katastrálna výmera obce Zavar – pôdne fondy:

po nohospodársky pôdny fond     1083 ha

vodné plochy                       12  ha

zastavané plochy              273 ha

ostatné plochy                       27  ha

Celková výmera katastrálneho územia obce Zavar:    1395 ha

2.1.3 Vodné toky a plochy

Cez obec Zavar preteká  neve ký potô ik Blava.
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2.1.4  Potenciál obce v oblasti rozvoja výroby a slu ieb

Z h adiska prírodných podmienok je v obci mo ný al í rozvoj osídlenia, rekreácie

a infra truktúry.

Najvä í územný potenciál pre rozvoj obytnej zástavby poskytuje zastavané

územie Poronda, ktoré poskytuje v 41 bytových jednotkách celkovo 497

samostatných bytov a to nie len pre zamestnancov automobilky Peugeot - Citroën.

Pre drobné remeselné prevádzky a poskytovanie al ích slu ieb sa mô u vyu

po úprave neobývané staré domy resp. objekty pôvodne ur ené na iný zámer (napr.

kultúrny dom...).

2.2 ANALÝZA UDSKÝCH ZDROJOV

2.2.1  História

     Pokia  hovoríme o silnom kapitále a to kapitále udskom, v súvislosti s obcou

Zavar, musíme zájs  kus do histórie. Hoci prvé písomné zmienky pochádzajú  z roku

1255, jestvujú záznamy ako napríklad v podobe nápisu na tren ianskej skale z roku

179 n.l., ktoré nazna ujú pobyt rímskych légií pod vedením rímskeho cisára Marca

Aurélia a to v 2. storo í n.l. Na za iatku osíd ovania územia dedinky v údolí bola síce

beztriedna – prvotnopospolná spolo nos , ale bol to základ rodových kme ov. A tak

na na om území postupne zakotvovali Kelti, Dáci, Germáni, Huni, Avari, Mongoli

i Tatári, ktorí sa striedavo s vä ím, i men ím úspechom sna ili doby  toto územie,

ako priebe ne zis ovali ve mi kvalitné na pôdu a vodné zdroje. Táto ivná pôda

dne nej dedinky v údolí poskytovala mo nosti na pestovanie p enice, ra e, prosa,

maku, konope, i   anu, cukrovej repy, ale i ovocia ako napríklad hru iek,  jab k i

vini a. Taktie  bolo mo né chova  o ípané, kone, hovädzí dobytok, kozy a hydinu.

Na a dedinka v údolí si i napriek rôznym historickým vpádom, drancovaniu a krízam

zachovala túto devízu v podobe úrodnosti a plodnosti a dodnes je to lákadlo pre

investorov i obyvate ov, oho dôkazom je najmä obdobie po roku 1965, kedy sa

výrazne pokro ilo v budovaní chodníkov,  skrá ovaní obce, ale i zriadení

autobusovej zastávky. Neskôr obec pokra ovala vo výstavbe servisných slu ieb

obyvate om formou budovania materskej kôlky, výstavbou domu smútku, výstavbou
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kultúrneho domu, vybudovaním predajne potravín, plynofikáciou, vodovodom,

zdravotným strediskom s lekár ou a tie  dobudovaním portového tadióna.

V období po ne nej revolúcii sa vo vybavenosti obce komplexnou ob ianskou

infra truktúrou, pokra ovalo alej, vybudovaný bol rozvod káblovej televízie,

novovybudovaná bola i základná kola a dobudovaný bol i kanaliza ný zbera .

Neodmyslite nou sú as ou histórie dedinky v údolí bol rok 2005, v ktorom sme si

pripomenuli 750. výro ie  prvej zmienky o obci.

A tak  sa pomaly dostávame a  do sú asnosti, kde významným medzníkom bola

vládou SR schválená výstavba automobilového závodu Peugeot- Citroën, ktorá

významnou mierou zasiahla a zasahuje nielen do kvality ivota ob anov obce Zavar,

ale i celej Trnavskej oblasti a Slovenskej republiky  ako celku.

2.2.2 Demografická situácia

Vývoj po tu obyvate stva v obci v rokoch 1960  2007

Po et obyvate ovrok
1960 1970 1980 1990 2000 2006 2007

Po et obyvate ov 1553 1687 1694 1583 1745 1850 1987

0
500

1000
1500
2000

1960 1970 1980 1990 2000 2006 2007
Po et obyvate ov

Zvy ovanie po tu obyvate stva v novom storo í a novom tisícro í má jednozna ne

za následok budovanie nového výrobného závodu Peugeot- Citroën, ktorý ponúka

ur ité záruky v zmysle sociálnych istôt. Nový automobilový závod toti  nespôsobil len

dopyt po pracovnej príle itosti z blízkeho okolia, ale umo nil tie  pris ahovalectvo,

v súvislosti s mo nos ou získania trvalého bydliska.
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Demografická truktúra obyvate ov

      Rok Predproduktívny vek
0 – 14 rokov

Produktívny vek
15 -59 rokov

Poproduktívny vek
60 a viac rokov

 po et % po et % po et %

1991 306 19,3 976 61,6 303 19,1

2001 274 15,9 1085 63,1 362 21,0

2006 286 15,5 1271 68,7 293 15,8

2007 334   16,8 1301 65,5 352 17,7

Demografická truktúra obyvate stva
1991

19,1% 19,3%

61,6%

predproduktívne

produktívne

poproduktívne

Demografická truktúra obyvate stva 2001

63,1%

15,9%21% predproduktívne

produktívne

poproduktívne
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Demografická truktúra obyvate stva 2006

68,7%

15,8% 15,5% predproduktívne

produktívne

poproduktívne

Demografická truktúra obyvate stva 2007

65,5%

17,7% 16,8% predproduktívne

produktívne

poproduktívne

Zo základného  demografického ná rtu mo no vidie , e  po et obyvate ov

v predproduktívnom veku sa pribli uje po tu obyvate ov v poproduktívnom veku, o

je  negatívnym javom, ktorý má za   následok starnutie obyvate stva. Celkovo mo no

kon tatova , e obec má demograficky regresívny vývoj obyvate stva, o

kore ponduje s celoslovenským priemerom.

Demografická truktúra mu ov

Rok 2007

Predproduktívny vek Produktívny vek Poproduktívny vek
Po et
mu ov
celkom

po et % po et % po et %

1051 157 14,9 724 68,9 170 16,2
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Demografická truktúra ien

Rok 2007

Predproduktívny vek Produktívny vek Poproduktívny vek
Po et ien

celkom: po et % po et % po et %

936 177 18,9 577 61,7 182 19,4
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Predproduktívny Produktívny Poproduktívny

Demografická truktúra obyvate stva 2007

Mu i
eny

Z porovnania demografickej truktúry mu ov a ien, jasne vyplýva, e hoci je
ien v obci Zavar menej ako mu ov, do ívajú sa celkovo vy ieho veku.

Podiel ien na celkovom po te obyvate ov v obci

Rok
Po et

obyvate ov Z toho ien

%

2007 1987 936 47,1

Pokia  hodnotíme pomer ien a mu ov v obci Zavar v produktívnom veku, je tento

pomer v prospech mu ského pohlavia, v poproduktívnom veku je tento pomer

v prospech enského pohlavia.
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Vývoj po tu obyvate stva v predproduktívnom veku (0-14 rokov)

Roky 1970 1980 1990 2000 2006 2007
Po et
obyvate ov 457 364 305 278 286 334
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1970 1980 1990 2000 2006 2007

Predproduktívny
Poproduktívny

Vývoj po tu obyvate stva v poproduktívnom veku ( 60 a viac rokov)

Roky 1970 1980 1990 2000 2006 2007
Po et
obyvate ov 369 376 302 366 293 352

Z porovnania tabuliek a grafu vývoja obyvate stva v predproduktívnom veku

a poproduktívnom veku, mô eme vidie  negatívny jav – starnutie obyvate stva.

V obci je dlhodobo vy í po et obyvate ov v poproduktívnom veku ako

v predproduktívnom veku.

Prirodzený prírastok obyvate stva

Rok Narodení Zomrelí
Prirodzený
prírastok
 (-úbytok)

Pris ahovaní Vys ahov
aní

Prírastok
(-úbytok)

Celkový
Prírastok
(-ubytok)

2000 15 15 - 33 19 14 14

2006 16 20 -4 121 35 86 82

2007 16 16 - 184 48 136 136

Z porovnania rokov 2000 a   2007 vyplýva výrazný  migra ný prírastok

obyvate stva, podmienený predov etkým vplyvom rozvoja automobilového priemyslu

a bytovej výstavby.
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Obyvate stvo pod a nábo enského vierovyznania Obyvate stvo pod a nábo enského

vierovyznania

Rímsko -
katolícke

Grécko -
katolícke Pravoslávne Evanj.

augs.
Evanj.
metod.

Iné Bez
vyznania

Po et
 obyv. 1800 - 1 15 1 1 169

% 89,9 - 0,05 0,8 0,05 0,05 9,1

Z h adiska zlo enia obyvate stva pod a vierovyznania je mo né pova ova  obec

za homogénnu, nako ko pod a údajov z tabu ky  je podiel obyvate ov rímsko –

katolíckeho vyznania 89,9 %, do pozornosti spadá u  len obyvate stvo bez

vierovyznania.

Trvalo bývajúce obyvate stvo pod a národnosti

Slovenská Ma arská Rómska eská Iná  Spolu

Celkový po et 1975 4 0 5 3 1987

% - vyjadrenie 99,4 0,2 0 0,25 0,15 100

I z h adiska národnostného  zlo enia obyvate stva obce Zavar je mo né

pova ova  obec za homogénnu, nako ko pod a údajov z tabu ky  je podiel obyvate ov

slovenskej národnosti 99,4 %.

Obyvate stvo pod a nábo enského
vierovyznania

1
2
3
4
5

Rímsko - katolícke

Pravoslávne

Evanjelický

Iné

Bez vyznania
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2.3 ANALÝZA EKONOMIKY

2.3.1 Analýza podnikate ských subjektov

V katastrálnom území obce sa na ploche po nohospodárskej pôdy nachádza areál

automobilového koncernu PSA Peugeot- Citroën. V jeho bezprostrednej blízkosti sa

nachádza investícia J&T - Logistický park. Na území obce bolo postavené sídlisko

pre zamestnancov PSA s kapacitou asi 1600 obyvate ov, o zhruba zdvojnásobuje

pôvodný po et obyvate ov.

Preh ad doteraj ích a plánovaných investícií:

Priemyselný park PSA - územný plán 2002, záber 150,4 ha,

Technopol - zmena ÚP 01/2003, záber 40,50 ha,

Dopravné napojenie PSA na východný obchvat Trnavy - zmena ÚP 02/2004, záber

1,80 ha,

Obytný súbor Poronda II - zmena ÚP 3a/2005, záber 2,74 ha,

Výrobno- obchodno- obslu ná zóna I  - zmena ÚP 03b/2005, záber 77,81 ha,

Výrobno- obchodno- obslu ná zóna II - zmena ÚP 04/2006, záber 59,64 ha,

Priemyselný park, prístavba základnej a materskej koly - zmena ÚP 05/2007, záber

53,67 ha + 0,89 ha, spolu 54,56 ha.

Celkový záber pôdy v katastri obce je tak 387,45 ha.

Celková rozloha katastra obce je 1395,02 ha, z toho rozloha PPF je 1249,30 ha.

Celkový záber pre priemyselnú výstavbu  tak tvorí 31,01 % pôvodnej pôdy PPF

v katastri obce Zavar!

V sú asnosti existuje po iadavka potencionálnych investorov na záber al ích

pribli ne 15 ha pôdy.

Tieto rozsiahle investície v katastri obce lákajú aj al ích investorov, ktorí realizujú

svoje projekty na území Trnavy v bezprostrednej blízkosti Zavara, ako napr.

obchodné centrum na Zavarskej ceste, obchodno- relaxa ný areál v blízkosti areálu

PSA, ku ktorým ale bude mo ný prístup po komunikáciách vedených aj cez obec

Zavar.

Obec vychádzala a vychádza v ústrety investorom, chápe význam príchodu

takýchto investícií pre celé hospodárstvo Slovenska a celú spolo nos . Realizácia

etkých pripravovaných zámerov, vznik pracovných príle itostí, príchod nových

obyvate ov to dohromady vytvára situáciu výnimo nú aj z h adiska celej na ej

republiky.
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Priná a v ak aj mno stvo negatívnych dôsledkov pre obec. Nepriaznivé dopady

na kvalitu ivota ob anov obce sa u  v sú asnosti prejavujú a pritom nie sú e te

etky investície realizované, o dáva predpoklad len zhor ovania situácie.

Najnepriaznivej ie sa tieto problémy prejavujú na infra truktúre obce, napríklad

neúmernou zá ou miestnych komunikácií, ohrozenou bezpe nos ou ob anov

vplyvom dopravy, zvý enou kriminalitou, zhor ením podmienok pre vyu ovanie na

základnej a materskej kole, ako i zhor enou kvalitou ovzdu ia.

Výstavba a prevádzka výrobného areálu PSA a logistického parku spôsobila

a spôsobuje zvý enú hustotu tranzitnej osobnej i nákladnej dopravy v obci, zvý ené

ohrozenie chodcov v obci, vy ie zne istenie ovzdu ia prachom i exhalátmi. Prístup

k priemyselným a obchodným areálom je koncentrovaný len po tátnej ceste III.

triedy Zavar - Trnava prípadne zo smeru Trnava – Zavar po ceste I. triedy I/51.

Kritickým miestom je problémová kri ovatka v centre obce, obec nemá dostato nú

sie  chodníkov pre pe ích, mnohé ulice nemajú dostato né írkové usporiadania

a kapacitu, povrch hlavných komunikácií je znehodnotený.

Prílev nových obyvate ov do obce spôsobil naplnenie kapacity miestnej materskej

koly i základnej koly, zvý il sa po et iakov v triedach, zru ili sa peciálne u ebne,

ktoré základná kola mala. kola, ktorá má svoju výnimo nos  v tom, e bola celá

postavená pred desiatimi rokmi iba za prostriedky z obecného rozpo tu, tak stráca

na svojej úrovni. Obec zva uje situáciu rie  prístavbou základnej koly a materskej

koly, ale len v prípade nájdenia finan ného zdroja na takúto ve kú investíciu.

Nárast drobnej kriminality a ru enia verejného poriadku spôsobený novými trvale

alebo do asne ubytovanými ob anmi musela obec rie  zriadením policajného

obvodu so sídlom v Zavare. Obec hradí náklady za nájom priestorov, pri om sa

podujala postavi  pre políciu nové trvalé priestory.

Na novom sídlisku Poronda postavenom pre zamestnancov PSA chýba ob ianska

a zdravotnícka vybavenos , ihriská pre deti, mo nosti oddychu a to napriek

pôvodným plánom investora sídliska. Obec rie ila nedostato né verejné osvetlenie

prístupovej cesty na sídlisko, zriadenie obecného rozhlasu na sídlisku, odpadové

ko e z prostriedkov vlastného rozpo tu. Po iadavky na prirodzené potreby

obyvate ov nového sídliska sa tak neprirodzene prená ajú na existujúce zariadenia

obce, ktoré sú tak neúmerne pre ené.

Príprava území pre jednotlivé investi né zámery si vy iadala likvidáciu vzrastlej

zelene a stromov, ktorá sa adekvátne nenahradila.
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Obec nemô e takéto negatívne dopady investícií ojedinelého rozsahu, napriek

zvý eným príjmom z daní za nehnute nosti a pozemky, eliminova  len finan nými

prostriedkami obecného rozpo tu a je nevyhnutné zabezpe  podporu aj z iných

zdrojov.

2.3.1.1 Po nohospodárstvo

truktúra po nohospodárskej pôdy v ha

Celkový záber pôdy v katastri obce je pribli ne  387,45 ha.

Celková rozloha katastra obce je 1395,02 ha, z toho rozloha PPF je 1249,30 ha.

Celkový záber pre priemyselnú výstavbu  tak tvorí 31,01 % pôvodnej pôdy PPF

v katastri obce Zavar.

2.3.1.2 Podnikate ské subjekty

lenenie podnikate ských subjektov do  jednotlivých sfér

Rok 2007 Zavar– po et subjektov

Primárna sféra
po nohospodárske dru stvo 1
SHR 1

SPOLU 2

Sekundárna sféra
textilná výroba – pono ky 1
výroba plastov – fólie
výroba okien 3
SPOLU 4

Po nohospodárska pôda
Rok 2007 Spolu

Celkovo Orná
pôda TTP Záhrady

Zastavaná
plocha

Vodné
plochy

Ostatná
plocha

 1395 1083 1026 27 30 273 12 27
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Terciálna sféra
Obchod
potraviny 2
rozli ný tovar 1
stavebniny 1
trafika 1
SPOLU 5
Ostatné slu by
re taurácia 2
stolárstvo 6
hostinec 3
kaderníctvo 1
pedikúra - manikúra 1
autoservis 1
zberné suroviny 1
SPOLU 15
CELKOM PODNIKAJÚCICH
SUBJEKTOV

26

Najvä í zamestnávatelia v obci

Názov firmy Po et zamestnancov
PSA Peugeot – Citroen 3000
PD Zavar 115
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2.3.2 Zamestnanos

Ekonomická truktúra obyvate stva

Produktívni
obyvatelia EAO Pracujúc

i v obci Pracujúci mimo obce Nezamestnaní
obyvatelia

Rok
2007 región SR zahr. rok 2007

Po e
t 1271 995 457 451 45 42 21

% 64 50 23 22,7 2,3 2,1 1,06

Produktívny obyv.
EAO
Pracujúci v obci
Pracujúci mimo obce
Nezamestnaní 2007

Zamestnanie ob anov v jednotlivých sektoroch hospodárstva

Sektor
Po et

zamestnancov
% podiel

Primárny sektor (po nohospodárstvo a lesníctvo 115 11,5

Sekundárny sektor (priemysel a stavebníctvo) 520 52,3

Terciárny sektor (slu by) 360 36,2

Zamestnanie ob anov pod a sektorov

36,2%

52,3%11,5% Sekundárny

Terciárny

Primárny
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2.4 ANALÝZA OB IANSKEJ VYBAVENOSTI

2.4.1 Technická infra truktúra

Infra truktúra je pomerne dobre vybudovaná. V obci je zavedené vykurovanie

plynom a vybudovaný vodovod a kanalizácia.  V sú asnosti je 100 % domácností

v Zavare plynofikovaných. Asi 14 % objektov nie je pripojených na plyn, tieto sú

vykurované tuhým palivom alebo elektrickou energiou. Obec prevádzkuje

separovaný zber TKO. Verejné osvetlenie sa nachádza vo v etkých  astiach obce.

Obec Zavar má vzdu né  vedenie elektrickej energie.

V obci sú vybudované miestne komunikácie a chodníky, ktoré následkom

investície PSA vy adujú neodkladnú rekon trukciu.

Pre ená hromadná osobná doprava  je realizovaná aj pravidelnými

autobusovými spojmi Slovenskej autobusovej dopravy, je v ak zle dostupná zo

vzdialenej ích okrajov obce. Hustota spojov vykrýva  najmä pi kové ranné

a podve erné hodiny v pracovných d och.

 Telefonizácia obce je zabezpe ená cez automatickú digitálnu telefónnu ústred u.

Pokrytie mobilnou sie ou  ORANGE je dobré, av ak sie ou EUROTEL krytie

vykazuje isté nedostatky.

Preh ad technickej infra truktúry v obci

Infra truktúra v km Zavar

Cestná sie 8,7

elezni ná sie -

Plyn 8,7

Kanalizácia 8,7

OV -

Vodovod 8,7

Zber TKO

  *Klasický Áno

  *Separovaný Áno

Domové OV -

Vedenie el. energie
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     *Vzdu né Áno

     *Káblové Áno

elezni ná stanica -

Autobus. zástavka 2

    Autob. spojenie Áno

    Z toho expresné -

Telefónny rozvod Áno

Rozhlas Áno

Káblová TV Áno
Pokrytie mobilnou sie ou Áno

Obec Zavar má vybudovanú kanalizáciu, kanaliza ný zbera  zaústený do isti ky

odpadových vôd.

2.4.2 Sociálna  a zdravotná infra truktúra

V obci Zavar sa nachádza Domov sociálnych slu ieb HUMÁNUM Zavar, ktorého

zria ovate om je Trnavský samosprávny kraj. Samotný DSS „HUMÁNUM“ sa

nachádza v Majláthovskom klasicistickom ka tieli z 19. storo ia. Do tohto zariadenia

prichádzajú klienti, ktorí sú v sociálnej alebo hmotnej núdzi, s mentálnym postihom,

udia, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postara , resp. ich príbuzní im nemô u

starostlivos  zabezpe . Kapacita t. . je 140 miest.

Hlavné determinanty:

- ergoterapeutická innos  (klienti aktívne pracujú v 11 diel ach). Ich pracovná

innos  je efektívna, profesionálna, o dokumentujú vlastné produkty týchto

dielní,

- integra ná innos  – klienti aktívne vstupujú do diania spolo nosti. Zú ast ujú

sa  mnohých podujatí, kde sami vstupujú do týchto inností. V rámci integrácie

sa klienti kontaktujú s de mi, rodinnými príslu níkmi, ob anmi z obce a vôbec

z iných komunít,

- eduka ná innos  /reeduka ná innos / - klienti sú stimulovaní a vedení k

zmene postojov, k formovaniu nových názorov na ivot.

Miestne zdravotné stredisko, poskytuje obyvate om slu by praktického lekára pre

deti a dorast, ako aj praktických lekárov pre dospelých a slu by zubnej ambulancie.

Zárove  je v obci zriadená ak lekáre .

Slovenská po ta má v obci svoju prevádzku.
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2.4.3 Bývanie

Vybavenie domov  bytov (2007)

Po et novopostavených domov v posledných 10 rokoch

Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Po et 1 - 5 5 6 7 2 6 7 5 1 4 3

0

1

2

3

4

5

6

7

1995199619971998199920002001200220032004200520062007

Výstavba domov

Po et Rodinné domy Bytové domy Domový fond spolu

Domov spolu 524 21 545

Trvale obývané domy 514 21 535

v [%] – obývané 98,09 100 -

Vlastníctvo –
dru stvo

- - -

Vlastníctvo – obec - - -

Vlastníctvo – fyzické
osoby

542 4 546

Vlastníctvo –
právnické osoby

- 17 17

Vlastníctvo ostatné - - -

Neobývané 10 - 10

Vybavenie Po et
S plynom zo siete 1004
S vodovodom byte 1000
S vodovodom mimo byt -
- bez vodovodu 4
- nezistené -
S kanalizáciou – prípojka na ver.
kanalizáciu 710

Septik, umpa 290
So splachovacím záchodom 990
S kúpe ou alebo sprchovacím kútom 990
So samostatnou chladni kou 1004
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2.5 ANALÝZA VZDELANIA A KULTÚRY

2.5.1 kolstvo

Základná a materská kola
Základná kola s materskou kolou v obci Zavar tvorí od januára 2005 spolo ný

právny subjekt s názvom Základná kola s materskou kolou. Jej zria ovate om je

obec Zavar. Vzh adom na predpokladaný demografický rozvoj sa v sú asnosti

uva uje o roz írení kapacity základnej i materskej koly a vytvorení súvislého

komplexu. V zmysle platnej legislatívy obec vytvára priaznivé podmienky na plnenie

povinnej kolskej dochádzky, zostavuje plán a rozpo et pre kolu a príslu né kolské

zariadenia – materskú kolu, kolský klub detí a zariadenia kolského stravovania.

Zabezpe uje pre realizáciu eduka ného procesu priestory a materiálno-technické

vybavenie, didaktickú techniku, finan né prostriedky na prevádzku a údr bu,

investi né prostriedky zo tátneho rozpo tu a z vlastných zdrojov.

Dynamické zmeny, ktoré prebehli a prebiehajú v obci Zavar sa nevyhli ani oblasti

kolstva. Medzi najvýznamnej ie zmeny patrí dokon enie výstavby sídliska Poronda,

v ktorom bývajú zamestnanci PSA – Peugeot a pres ahovaní obyvatelia Príloh. Byty

sú obývané preva ne mladými rodinami s de mi kolského a pred kolského veku.

Ke e firmy BK – Group a PSA Peugeot nezrealizovali výstavbu novej koly

a kôlky, v etka archa pripadla na obec. Myslíme si, e tát, vláda, ministerstvá a

investori nedocenili dopad svojich investi ných zámerov pre obec Zavar.

• Sú asný stav (február 2008)

Základná kola s materskou kolou v obci Zavar tvorí od januára 2005 spolo ný

právny subjekt s názvom Základná kola s materskou kolou. Jej zria ovate om je

obec Zavar. V sú asnosti je v základnej kole 252 iakov. iaci sú rozdelení do

desiatich tried. V materskej kole je pä desiatsedem detí, ktoré sú rozdelené do troch

tried. Pri tomto po te iakov sú priestory v Z  a M  na hrane únosnosti. Do ivota

koly ve mi zasiahlo dokon enie výstavby sídliska Poronda v roku 2006. Vyrástlo tu

360 bytových jednotiek a v sú asnosti sú obývané pribli ne z jednej tretiny celkového

po tu bytov. Jeho obyvate mi sú preva ne mladé rodiny s de mi a po et iakov v Z

a M  sa neustále zvy uje. Toto vplýva na preplnenos  tried, zá  u ite ov i na

vyu ovací proces. Taktie  nastáva ve ká migrácia iakov po as kolského roka,

klesajú tudijné výsledky, stúpa brutalita iakov a mno stvo al ích negatívnych

vplyvov.
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• Budúci stav

Vzh adom na predpokladaný demografický rozvoj Zavara, zaplnením sídliska

Porodna a výstavbou nových ulíc v obci, bude treba roz íri  kapacity základnej i

materskej koly. Pri teraj ej Z  treba vybudova  prístavby nových pavilónov Z  a

. Obec Zavar má vypracovanú túdiu roz írenia ZS a M  v tyroch variantoch. Do

tejto túdie vlo ila obec nemalú iastku financií zo svojho rozpo tu. Treba vybra

najoptimálnej iu variantu a pokra ova  vo vytváraní projektovej dokumentácii

a následnej realizácii diela, najmä za pomoci EU – fondov, vlády, Ministerstva

kolstva, PSA – Peugeot, BK – Groupe a al ích. Obec Zavar nemô e takúto

investi nú akciu zvládnu  zo svojho vlastného rozpo tu.

Od kolského roku 2008/2009 by mal vstúpi  do platnosti zákon, pod a ktorého by

sa mal maximálny po et iakov v triedach zní  a tým zvý  po et tried. V blízkej

budúcnosti sa majú v kole vyu ova  dva cudzie jazyky a roz írená informatika. Na

kvalitnú výu bu týchto predmetov kole chýbajú peciálne u ebne. Tým, e sa zvý il

po et iakov museli sa prerobi  niektoré miestnosti na triedy, ktoré teraz chýbajú

(kabinety a dielne).

Základná kola bola odovzdaná do u ívania pred desiatimi a M  pred tridsiatimi

ôsmymi rokmi. Tieto budovy ú  potrebujú nemalé investície na opravy, modernizáciu

a údr bu. Obec Zavar u  dvakrát listom iadala o finan nú podporu Ministerstvo

kolstva. ia , kladnej odpovede sme sa nedo kali.

V zmysle platnej legislatívy musí obec vytvára  priaznivé podmienky na plnenie

povinnej kolskej dochádzky, zostavova  plán a rozpo et pre kolu a tie  pre

príslu né kolské zariadenia (materskú kolu, kolský klub detí a zariadenia

kolského stravovania). Pre realizáciu vzdelávacieho procesu musí ma kola

priestory a materiálno-technické vybavenie, didaktickú techniku, at ..

Novovybudovaná základná kola, do ktorej obec investovala 25 miliónov korún,

bola odovzdaná do u ívania v roku 1998. Ide o ekologickú stavbu s vyu itím

hlinobetónových prie ok. Sú as ou kolského komplexu je i viacú elové ihrisko

(tenis, volejbal, hádzaná, pozemný hokej).

Orientácia výchovno-vzdelávacieho procesu sa odvíja od nasledovných bodov:

1. Integrované tematické vyu ovanie (je realizované v 1. a 2. ro níku. V ostatných

ro níkoch vyu ívajú vyu ujúci jednotlivé prvky ITV s mo nos ou integrova  jednotlivé

predmety po vzájomnej dohode a prekonzultovaní v predmetových komisiách).

2. Environmentálna výchova /vo vyu ovacej i mimovyu ovacej innosti/.
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Záujmové útvary:

- Spevácky krú ok

- Environmentálny krú ok

-  Po íta ový krú ok

- portový krú ok

- Varenie a itie

- Stretnutie s hudobným divadlom  za iato níci

- Stretnutie s hudobným divadlom  pokro ilí

- Turistický krú ok

- Výtvarný krú ok

- Krú ok nemeckého jazyka

- Krú ok anglického jazyka

- Literárno-dramatický krú ok

- Olympionici

- Biologicko-ekologické praktiká

- Tane ný krú ok

- Biblický krú ok

Projekty a aktivity

V rámci celo tátneho projektu Infovek zameraného na rozvoj vyu itia informa nej

gramotnosti iakov i pedagógov má kola bezplatne poskytnutých 6 multimediálnych

po íta ov, skener, tablet, softvér, interaktívne výukové CD a bezplatné pripojenie na

internet. V aka spolupráci s rodi mi a rôznymi firmami kola zabezpe ila al ích

sedem po íta ov a ich pripojenie na internet ako i projektor na skvalitnenie

eduka ného procesu v rámci vyu ovania a záujmových krú kov.

alej sme sa zú astnili projektu pod názvom Dobro o ami detí, kde sa deti

zú astnili tvorivých dielní v Trnave a pokra ovali i v priestoroch Z  pod názvom:

Dobro ukryté v nás.

Úspe ne realizujeme rovesnícky program PEER zameraný na protidrogovú

prevenciu v spolupráci PPP v Trnave.

Po úspe nom vypracovaní grantového projektu: Nazrime do sveta vtákov sa nám

podarilo získa  finan né prostriedky od Centra pre filantropiu na zakúpenie

digitálneho fotoaparátu, USB k a a multifunk ného zariadenia, ktoré slú ia na

skvalitnenie environmentálnej edukácie s vyu itím informa ných technológií.
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iaci koly sa ka doro ne zú ast ujú mno stva sú í, kde majú mo nos

reprezentova kolu, región a vyu  mno stvo nadobudnutých vedomostí,

schopností a zru ností. Hollého pamätník, Rozprávkové vretienko, Malý po tár,

Putujeme za udovou pies ou, Geografická olympiáda, Pytagoriáda, Klokan,

Olympiády z anglického a nemeckého jazyka, Chemická olympiáda Poznaj a chrá ,

Sú  mladých priate ov po ovníctva a prírody, portové sú e, Výtvarné a literárne

sú e, Biblická olympiáda, Prvosienky.

Spolupráca s rodi mi a obcou

Úspe ná práca koly je podmienená i kvalitnou spoluprácou s rodi mi a obcou.

Tejto skuto nosti prikladáme ve kú vá nos . Vzájomná spolupráca sa realizuje

predov etkým aktivitami ako sú: pravidelná ú as  riadite ky na zasadnutiach Rady

koly, plenárne schôdze, mo nos  rodi ov zú astni  sa na vyu ovacích hodinách,

materiálna a fyzická pomoc rodi ov pri zabezpe ení rôznych aktivít koly, príprava

kultúrnych programov, spolo ná príprava Reprezenta ného plesu RZ, ú as

riadite ky na zasadnutiach obecného zastupite stva, spolo né podujatia koly a obce,

as  starostu na slávnostnom otvorení a ukon ení kolského roka a na plenárnych

schôdzach.

Stavy iakov v jednotlivých rokoch

kolský rok Po et iakov v kolskom roku
1999/2000 221

2000/2001 230

2001/2002 230

2002/2003 234

2003/2004 230

2004/2005 218

2005/2006 207

2006/2007 227

2007/2008 252
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Po et iakov v jednotlivých rokoch
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Po et iakov v kolskom roku

Vzdelanos
Zavar SR

Typ vzdelania  Celkový po et % Celkový po et %

Základné 350 1 132 995 21,6

ovské bez
maturity 320 1 264 144 23,5

ovské
s maturitou 205 251 992 4,7

Stredo kolské 510 1 126 085 20,9

Vysoko kolské 163 423 324 7,9

Neuvedené
vzdelanie 80 101 062 1,9

Deti do 16
rokov 359 1 079 853 20,0

Spolu
obyvate ov 1987 5 379 455 100
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2.5.2 Kultúrne zariadenia,  spolkový a kultúrny ivot v obci

Kultúrny a spolo enský ivot v obci mo no pova ova  za uspokojivý, av ak stále

s pomerne ve kým potenciálom rozvoja. Najvä í organizátor spolo enského ivota

je obecný úrad s obecným zastupite stvom.

Kultúrne zariadenia,  spolkový a kultúrny ivot v obci :

• De  matiek

• De  detí

• Kultúrne leto

• Mikulá

• Kultúrne Vianoce

• Futbalový turnaj  /letný aj zimný halový/

• Ples záhradkárov

• kolský ples

• Sú  v po iarnej zdatnosti

• Prehliadka zborových spevov

• Posedenie s dôchodcami

• Slivkové hody

• Country hody HUMANUM

 Kultúrne zariadenia, historické a prírodné pamiatky

Zariadenia

kultúrny dom 1

Kni nica 1

klub mláde e 1

kostol 1

farský úrad 1

sochy 7
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V obci Zavar aktívne pôsobí:

• Klub seniorov

• Spevácky zbor

• Po ovné zdru enie

• Slovenský zväz záhradkárov

• Klub mladých

• Hasi i

• TJ Zavar

• Protifa istickí bojovníci

Obec Zavar vydáva obecné periodikum Zavarské slovo, Futbalový asopis,

asopis hasi ov.

2.6 ANALÝZA IVOTNÉHO PROSTREDIA

2.6.1 Voda
Obec Zavar má vybudovanú kanalizáciu, ktorých absencia je v sú asnosti

u mnohých iných obcí najvä ím zdrojom zne istenia podzemných vôd. Cez kataster

obce Zavar preteká  neve ký potô ik Blava. V obci je vybudovaný i obecný vodovod,

ktorého kapacita je v sú asnosti na hranici únosnosti.

2.6.2 Odpady
Odpadové hospodárstvo je rie ené separovaným zberom komunálneho odpadu,

pri om obec má záujem o vybudovanie zberného dvora druhotných surovín.

Nevyhnutné je zabezpe enie rekultivácie odpadovej jamy prostredníctvom zberného

dvora ako i  formou zatrávnenia inak nevyu itej  odpadovej plochy.

2.6.3 Ovzdu ie
 Obec Zavar je plynofikovaná, napriek tomu sa v obci nachádzajú kotolne na tuhé

palivo. Zdrojom zne istenia ovzdu ia je firma Peugeot-Citroën Automobiles Slovakia,

s.r.o, PD – Zavar. Ve kým a narastajúcim zdrojom zne is ovania ovzdu ia je

tranzitná  doprava vedená zastavaným územím obce.

2.6.4 Hluk
Tranzitná doprava vedená cez obec a dia nicu je zdrojom hluku, ktorý je nad

povolené normové hodnoty.
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3. ANALÝZA REALIZOVANÝCH OPATRENÍ

Kalendárny
rok

Akcia Suma Skk Zdroj
financovania

Objem
pridelených
prostriedkov

Skk

2004 Dokon enie 1.stavby gravita nej
kanalizácie - navý enie hodnoty stavby o

11 584
464,00 Obec

Re taurovanie sochy sv. Ján a Pavol 60 000,00 Obec

2005
Za atie rekon trukcie soc. zariadení v
kultúrnom dome 258 019,00 Obec

Re taurovanie sochy sv. Anny 250 000,00 Obec

2006
Dokon enie 2.stavby gravita nej
kanalizácie v celkovej cene

23 703
342,00 Obec

Dokon enie rekon trukcie soc. zariadení
v KD 153 707,00 Obec
Dokon enie príjazdovej cesty v Z  v
celkovej cene 399 505,00 Obec

Oprava v kotolni Z 241 582,00 Obec

Výmena okien na dome slu ieb 330 000,00 Obec, MF SR 300000,-

Re taurovanie sochy sv. Krí a 50 000,00 Obec
Príspevok na ma ovku kostola, obnovu
vitrá í kostola 970 000,00 Obec

2007 Rekon trukcia kotolne telocvi ne 952 000,00 Obec

Príspevok na fasádu a strechu kostola 1 000 000,00 Obec

Architektonická túdia na novú Z 308 000,00 Obec
dokon uje
sa Bezbariérový vstup do domu slu ieb 700 000,00 Obec

Chodník pre pe ích na portovej ulici 2 650 000,00 Obec
Osvetlenie, káblová Tv, rozhlas na
Poronde –odhadovaná cena 500 000,00 Obec
Dokon ujú sa projekty na kruhovú
kri ovatku cena stavby

24 000
000,00 Obec, VÚC

a na stavbu polyfunk ného domu na
kri ovatke -po ta, 5 392 000,00 Obec
cukráre , novinový stánok, kni nica cena
stavby
spevnenie plochy pred cintorínom +
oplotenie 2 500  000,00 Obec
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4. SÍDELNÁ A REGIONÁLNA SITUÁCIA

V predchádzajúcom období sa na území SR vytvoril relatívne rovnomerne

rozlo ený systém centier, ktoré mô u by  tzv. „motormi rozvoja“ jednotlivých

regiónov. SR sa v sú asnosti nachádza v stave ur itej fragmentácie spolo nosti, o

má svoj územný, sídelný a sociálno-ekonomický priemet. Uvedená polarizácia sa

prejavuje v horizontálnej sociálno-priestorovej diferenciácii a vo vertikálnej sociálno-

ekonomickej polarizácii. Zlo itos  sú asnej situácie spo íva v tom, e obe tieto

problémové dimenzie sa stretávajú spravidla v tých istých regiónoch a územiach, ím

sa komplikujú rozvojové mo nosti týchto regiónov a území a zárove  vy adujú

systémové a komplexné rie enie. V SR existuje iroké spektrum rozli ných druhov

oblastí, ktoré sú charakteristické osobitými problémami. Ide napr. o trukturálne typy

s málo diverzifikovanou a zastaranou hospodárskou truktúrou, kombinovanou

nedostato nou rozvinutos ou technickej infra truktúry a ve kým podielom

problémového obyvate stva, postihnutých konverziou zbrojného priemyslu a

rozpadom vnútorných trhov, prihrani ných a jednostranne po nohospodársky

orientovaných regiónoch, s útlmom baníctva a stavebníctva at .. Podobne mo no

vymedzi  i iné typológie na základe výskytu chudoby, sociálno-demografických

problémov, sociálno-priestorových problémov a pod.

Pri hodnotení sú asného stavu SR treba ma  na zreteli skuto nos , e s výnimkou

Bratislavy a bratislavského kraja v etky ostatné kraje za priemerom EÚ-15 výrazne

zaostávajú vo vä ine trukturálnych ukazovate ov (nedosahujú ani 50% úrovne EÚ-

15) a preva ná as  osídlenia SR má v zmysle klasifikácie EÚ vidiecky charakter.

Sú asné regionálne disparity sa prejavujú najmä v podiele jednotlivých krajov na

tvorbe HDP, v rozsahu nezamestnanosti, v rozsahu vstupu zahrani ného kapitálu,

úrovni príjmov, v ivotnej úrovni, dynamike rozvoja MSP. Prí inou týchto javov sú aj

rozli né geografické, historické a sociálno-ekonomické pecifiká.

Sú asnú situáciu charakterizujú nasledujúce skuto nosti:

sídelnú sie  charakterizuje vysoká miera rozdrobenosti – 2 891 obcí (r. 2003),

napriek tomu, e v sú asnosti v celkovej populácii dominuje mestské

obyvate stvo (55%), stále je ve mi významný podiel aj obyvate stva vo vidieckych

sídlach (45%),
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isko mestskej truktúry z h adiska po tu sídiel tvoria stredné a malé mestá,

av ak z h adiska po tu obyvate ov sú významnej ie vä ie stredné a ve ké mestá

(nad 50 tisíc obyv.), kde býva skoro 25% obyvate ov SR.

Najviac rozvinuté sídelné a aglomera né väzby sú okolo najvä ích miest, ktoré

sú v sú asnosti aj administratívnymi centrami krajov a tvoria - rozvojové osi.

Najvä ie mestá tvoria aj iská osídlenia celoslovenského a regionálneho

významu, ktoré predstavujú aj najvä í potenciál na zabezpe enie postupného

prechodu na rozvoj znalostnej ekonomiky. pecifikom SR je priaznivá poloha týchto

pólov rozvoja k zahrani ným iskám osídlenia celoeurópskeho významu

a postupné formovanie cezhrani ných aglomerácií Viede  - Bratislava a Sliezsko –

Ostravsko – ilina – Martin.

iská osídlenia predstavujú sídelné systémy zalo ené na princípe

polariza ných ú inkov centier, ktoré vyu ívaním potenciálu koopera ných medzi-

sídelných vz ahov zabezpe ujú adekvátnu konkurencieschopnos  a kvalitu ivota v

regióne. Najviac rozvinuté sídelné a aglomera né väzby sú okolo najvä ích miest,

ktoré sú v sú asnosti aj administratívnymi centrami krajov. Tieto tvoria aj iská

osídlenia celoslovenského a regionálneho významu, ktoré predstavujú aj najvä í

potenciál na zabezpe enie postupného prechodu na rozvoj znalostnej ekonomiky.

Celoplo né vyu itie územia SR, ktoré je významnou podmienkou pre zachovanie

trvale udr ate ného rozvoja, je podporované sústavou ísk osídlenia regionálneho

a lokálneho významu, ktorých rozvoj je významný pre obsluhu vidieka lokálnou

infra truktúrou.

V predchádzajúcom období sa rozmiestnenie zariadení sociálnej (ale aj inej)

infra truktúry riadilo pod a systému strediskovej sústavy osídlenia – centier
osídlenia. Uplatnenie tohto princípu vytvorilo na území SR relatívne rovnomerne

rozlo ený systém centier, ktorých ú innos  v podstate mô e saturova  potreby

obyvate ov aj v sú asnosti. Zotrva nos  pôsobenia vytvorených centier je vysoká aj v

nových hospodárskych a sociálnych podmienkach. Pre rýchly a v eobecne

prospe ný rozvoj je elate né na alej tieto mestá sledova  a podporova  v súlade s

trendmi regionálnej politiky EÚ, kde tieto mestá a ich aglomerácie mô u plni  úlohy

tzv. „motorov rozvoja“ jednotlivých regiónov.

Ak sa za mestské obyvate stvo rátal po et obyvate ov v mestách a obciach s viac

ako 5 000 obyvate ov, potom za vidiecke osídlenie mo no chápa  ostatné osídlenie,

t.j. obce men ie ako 5 000 obyvate ov a bez tatútu mesta. Ide tak o 2 736 obcí v SR
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ku s ítaniu udu, domov a bytov z roku 2001. V roku 2001 ilo na vidieku cca 44,5%

z celkového po tu obyvate ov SR. Podiel obyvate ov vo vidieckom osídlení je oproti

roku 1991 stabilizovaný, s miernym nárastom v prospech vidieckych obcí (cca o

0,5%). Z celkového po tu obyvate ov ije v najmen ích obciach do 1 000 obyvate ov

16,3% z celkového po tu v SR. Vo v eobecnosti mo no kon tatova  nepriaznivú

demografickú truktúru vo vidieckych obciach. „Z h adiska truktúry pracovných

príle itostí vo vidieckom území SR vo vä ine okresov má prevahu primárny sektor.

Viac ako 14% okresov má isto po nohospodársky charakter vidieka, 17% okresov

má po nohospodársko–výrobný charakter vidieka s nepatrným podielom terciárneho

sektora, 10% okresov má výrobno–po nohospodársky charakter vidieka s nepatrným

podielom terciárneho sektora a takmer 9% okresov má po nohospodársko-obslu ný

charakter vidieka s nepatrným podielom sekundárneho sektora. Výrobný charakter

vidieka má takmer 9% okresov a výrobno–obslu ný charakter vidieka s nepatrným

podielom primárneho sektora má 11% okresov“.

4.1 SÚ ASNÝ STAV SÍDELNEJ A REGIONÁLNEJ SITUÁCIE

Sú asný stav sídelnej a regionálnej situácie na Slovensku – na za iatku

21.storo ia – ako východisko pre al í predpokladaný vývoj v tejto rovine, je

ovplyv ovaný predchádzajúcim vývojom spolo enstva na tomto území (historické

dedi stvo), so v etkými jeho zlomovými situáciami, vrátane tých, ktoré prebehli

v ostatnom ase. pecifikom tejto situácie je skuto nos , e sa tu prelínajú viaceré

procesy prinále iace k rôznej civiliza nej orientácii (dobiehajúca modernizácia,

globalizácia...) pri om územné spolo enstvá a územia rôznych regionálnych

a sídelných typov sa nachádzajú v rôznych fázach modernizácie, s rôznymi

dispozíciami k rozvoju ako i rôznou mierou zaostávania z situáciou v EÚ.

Sú asný stav sídelnej truktúry je významne ovplyv ovaný územno-správnou

reorganizáciou SR z roku 1996, ktorá bola významným zásahom do sociálno-

priestorovej organizácie spolo nosti. Do lo k výraznému spomaleniu kvantitatívne

kvantitatívne orientovanej  urbanizácie, o vytvára vhodné predpoklady pre

intenzívnej í kvalitatívne orientovaný rozvoj sídiel, vytvárajú sa niektoré predpoklady

pre rozvoj environmentálne priaznivej ej priestorovej truktúry najmä miest a pre

elnej ie a komplexnej ie vyu itie funk ných truktúr v mestách. Na druhej strane
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ekonomické trukturálne zmeny prispievajú k prehlbovaniu medziregionálnych

rozdielov a k jasnému profilovaniu marginálnych a úspe ných oblastí.

Niektoré z charakteristických t  sú asnej situácie:

• SR sa v sú asnosti nachádza v stave prehlbujúcej sa fragmentácie

a polarizácie spolo nosti, o má svoj územný, sídelný a sociálno-ekonomický

priemet;

• Uvedená polarizácia sa prejavuje v horizontálnej sociálno-priestorovej

diferenciácii a vo vertikálnej sociálno-ekonomickej polarizácie;

• Zlo itos  sú asnej situácie spo íva v tom, e obe tieto problémové dimenzie

sa stretávajú spravidla v tých istých regiónoch a územiach, ím sa komplikujú

rozvojové mo nosti týchto regiónov a území a zárove  vy adujú systémové

a komplexné rie enie.

Tabu ka: Východisková a cie ová pozícia regiónov SR z poh adu ich konvergencie
k priemeru EÚ-15

Východisková pozícia Cie ová pozícia v roku 2013Región NUTS III
EÚ-15=100 EÚ-15=100

a b c a b c
bratislavský kraj 108,7 101,2 105,8 nad 120 nad 115 nad 100
trnavský kraj 45,9 50,1 95,3 nad 60 nad 65 nad 100
tren iansky kraj 42,3 46,3 95,3 nad 55 nad 60 nad 100
nitriansky kraj 38,7 50,6 80,7 okolo 50 nad 60 okolo 90
ilinský kraj 37,3 44,1 91,3 nad 50 nad 60 nad 90

banskobystrický kraj 39,9 50,9 83,6 nad 50 okolo 65 nad 85
pre ovský kraj 28,5 36,8 85,8 nad 40 okolo 50 nad 85
ko ický kraj 42,1 55,9 79,9 nad 55 okolo 70 nad 85
SR spolu 46,6 55,2 88,5 nad 60 okolo 70 nad 90

4.2 OSÍDLENIE

Vo vývoji osídlenia Slovenska, ktoré sa vyvíjalo kontinuálne nieko ko storo í (a

tisícro í) sa za posledných 50-tich rokov 20. storo ia uskuto nili dos  zna né

dôsledky spolo ensko-ekonomických zmien.

Dramatické zmeny vo vývoji spolo nosti v poslednom desa ro í  20.storo ia sa

odrazili aj na vývoji osídlenia Slovenska. Prakticky sa zastavila výstavba bytov,

radikálne sa zmenil prirodzený pohyb obyvate stva, zásadne sa zmenila migrácia

a pohyb obyvate stva v priestore. Tieto zmeny mali a majú súvislosti na rozvoj

urbanizácie i rast miest, tak na vývoj vz ahov medzi jednotlivými obcami. Vo vývoji

urbanizácie v ostatných 15-tich rokov silne poklesli dovtedaj ie tendencie
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jednozna nej koncentrácie obyvate stva do vybraných centier. Vývoj urbanizácie sa

prejavuje viacej formou koncentrovanej dekoncentrácie a pri najvä ích mestách SR

mo no hovori  aj o ur itých suburbaniza ných tendenciách.

4.2.1 VIDIECKE OSÍDLENIE

Ak sa za mestské obyvate stvo ráta po et obyvate ov v mestách a obciach s viac

ako 5000 obyvate ov, potom za vidiecke osídlenie mo no chápa  ostatné osídlenie,

t.j. obce men ie ako 5000 obyvate ov a bez tatútu mesta. Ide tak o 2736 obcí v SR

ku S ítaniu udu, domov a bytov z roku 2001. V roku 2001 ilo na vidieku cca 44,5%

z celkového po tu obyvate ov SR. Podiel obyvate ov vo vidieckom osídlení je oproti

roku 1991 stabilizovaný, s miernym nárastom v prospech vidieckych obcí – cca

o 0,5%. Z celkového po tu obyvate ov ije v najmen ích obciach do 1000 obyvate ov

16,3% z celkového po tu SR.

Tabu ka: Ve kostná truktúra sídiel v Trnavskom samosprávnom kraji

Ve kostná truktúra sídiel v TTSK (%)

Sídla do 999 obyvate ov 51,8

Sídla do 4 999 obyvate ov 41,8

Sídla nad  5 000 obyvate ov 6,4

Obyvatelia miest 49,4

Obyvatelia vidieka 50,6

4.3 TEORETICKÝ PRÍSTUP K POLARIZÁCIÍ
REGIONÁLNYCH TRUKTÚR

Dôsledky transforma ného procesu v krajinách strednej a východnej Európy

ukazujú, e rozvojový proces má tendenciu smerova  nie k vyrovnaniu, ale skôr

k udr iavaniu alebo zvýraz ovaniu rozdielov. Vo v eobecnosti, takýto trend tu mo no

zaznamena  v omnoho vä ej miere ako v rozvinutých západných krajinách

s pomerne stabilizovaným hospodárstvom a vyzretými truktúrami osídlenia.

 Z teórie polarizácie vychádza, e rozvojový proces sa koncentruje na obmedzený

po et regiónov, pri om rozvoj iných regiónov je obmedzený. Polarizovaný vz ah

medzi rozvinutým „centrom“ a zaostávajúcou „perifériou“ mo no ilustrova  na

globálnej úrovni – medzi lenskými krajinami EÚ a zvy kom Európy.
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 Sú asne s nerovnomerným priestorovým rozvojom sa  prehlbujú sociálne

nerovnomernosti – nezamestnanos  a zni ujúca sa ivotná úrove  v zaostávajúcich

regiónoch. Tie sú hlavnou hnacou silou al ích negatívne  sa prejavujúcich trendov

ako úbytok obyvate ov zo sociálne a hospodársky deprimovaných oblastí a naopak,

oraz vä ie prehustenie v aglomeráciách, prípadne neúnosný nárast periodickej

migrácie za prácou.

Aglomerácie ako póly rastu

Za istých podmienok polariza né efekty, indukované v procese rozvoja, nemusia

priná  v dy len negatívne ú inky, ale tzv. póly rastu sa mô u sta  nosite mi

rozvojových impulzov a v kone nom dôsledku posúva  rozvoj celého regiónu, i

krajiny vpred. Ako dôkazy ú innosti takýchto pólov rastu sa naj astej ie uvádzajú

vznikajúce globálne mestá alebo „gateway-cities“. Av ak vývoj ku globálnym mestám

má selektívny charakter, a len nieko ko málo metropol, ktorým sa podarí dosiahnu

a vyu  zvlá  priaznivej situácie, sa  mô e sta  uzlami zvý eného toku informácii

a kapitálu.

Pokia  centrami rastu sa stávajú najmä rozvinuté metropoly a v niektorých

prípadoch aj spolu s ich pôvodne vidieckym zázemím, prípadne stredne ve ké mestá,

takmer nikdy nie sú medzi nimi staré priemyselné oblasti.

Problémom aplikácie stratégií koncep ne vychádzajúcich z polariza ných teórií

ak obvykle býva skuto nos , e síce doká u stimulova  rozvoj v bezprostrednom

zázemí aglomerácií, kde e te dosiahnu rozvojové podnety centier, no v periférnych

a slabo rozvinutých oblastiach sú ich úspechy len ve mi obmedzené. A tie  platí, e

ím je pól rastu silnej í a významnej í, tým silnej ími odsávacími efektmi sa

prejavuje – v podobe emigrácie a odlive kapitálu. Tieto efekty mnohokrát prevládnu

nad iaducimi difúznymi efektmi, tak e pól rastu posil uje najmä sám seba.

Koncepcia pólov rastu vo vz ahu k systému centrálnych miest
a polycentrickému priestorovému rozvoju

Jediný pól rastu sotva doká e „utiahnu “ rozvoj celej krajiny a zabezpe

uspokojivú úrove  rozvoja aj mimo metropolitnej oblasti. Bolo by iaduce, aby vznikli

aj al ie silné centrá, ktoré by vyva ovali vplyv rozvojových pólov a ich rozvojové

impulzy by dokázali prenies  do svojich regiónov.
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Práve s cie om vyvá  vplyv metropolitných oblastí boli v rámci systému

centrálnych miest najmä v 70. a 80. rokoch silno podporované stredne ve ké alebo

men ie centrá vo vidieckom priestore. Rastové impulzy sa toti  neroz irujú

z priestorového h adiska kontinuálne, ale sledujú hierarchiu centrálnych miest. Platí

jednoduché pravidlo – ím vy ie sa dané centrum v hierarchii nachádza a ím

lep ie podmienky poskytuje, tým skôr sa mô e sta  kry taliza ným jadrom rozvoja.

Rastúca popularita koncepcie pólov rastu a objavenie uvedených súvislosti je jednou

z prí in opätovného upriamenia pozornosti k systému centrálnych miest.

Rast významu kooperácie v priestore a vznik regionálnych sietí

Stratégia polarizovaného rozvoja nemô e fungova  bez kooperácie. Aby mesto

mohlo odovzdáva  rozvojové impulzy do okolia, musí by  za lenené do funk ne

a hierarchicky prepojeného sídelného systému. Pól rastu vy aduje pre svoje

fungovanie aglomera né prednosti mesta a ve ké mno stvo priestorovo

koncentrovaných funkcií, aby mohol vyu íva  pozitívne synergické efekty. Tie v ak

nemô u vzniknú  bez vzájomných väzieb.

De bu práce a formy spolupráce rozhodne nemo no naria ova  zhora, ako tomu

bolo kedysi – musí by  zalo ená na dobrovo nosti - mestá si, tak ako my sami, musia

uvedomi  podstatu princípu de by práce vo v eobecnosti, a tou je zvý enie efektivity

uskuto ovanej innosti. Proces de by práce sa obvykle najprv objavuje v rámci

aglomerácie – mestá vo vonkaj om okruhu aglomerácie mô u pomôc  odbremeni

pre ené centrálne polohy a as  aktivít si medzi sebou rozdeli . Aglomerácia tým

nadobudne novú podobu – popri pôvodnom hlavnom centre vzniknú al ie,

navzájom sa dopl ujúce centrá.

4.4 Metodický prístup k polarizácií a kritériá k výberu
inova ných a kohéznych pólov rastu

Skupiny obcí

Obce boli zoradené do skupín pod a významu a ich lokalizácie v sídelnom

systéme. Vy pecifikovali sa inova né póly rastu, záujmové územie inova ných pólov

rastu a kohézne póly rastu nasledovne. Pri stanovovaní inova ných pólov rastu sa

vychádzalo z celo tátnej územnoplánovacej dokumentácie Koncepcia územného
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rozvoja Slovenska 2001 a správneho lenenia SR. Celkový po et hodnotených obcí

SR bol 2 891. Celkový po et hodnotených obcí SR mimo Bratislavského kraja bol

2 818.

inova né póly rastu sa hierarchicky lenia na:

• centrum osídlenia celo tátneho a  medzinárodného významu (krajské mesto)

• centrum osídlenia regionálneho významu v rámci jadrového pásma iska

osídlenia 1. stup a

• centrum osídlenia regionálneho významu v rámci prímestského pásma iska

osídlenia 1. stup a

• centrum osídlenia regionálneho a  nadregionálneho významu ako jadro iska

osídlenia 2. stup a

• centrum osídlenia regionálneho významu

v záujmové územia inova ného pólu rastu boli vymedzené na základe podkladov

Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001), kde boli definované

a vymedzené iská osídlenia. Záujmové územia inova ných pólov rastu boli

vymedzené okolo centier osídlenia celo tátneho a  medzinárodného významu

(krajské mesto) a okolo centier osídlenia regionálneho a  nadregionálneho

významu tvoriacich jadro iska osídlenia 2. stup a. Záujmové územie

inova ného pólu rastu pozostáva z katastrálnych území jadrového a prímestského

pásma ísk osídlenia 1. stup a a ísk osídlenia 2. stup a

v kohézne póly rastu sa hierarchicky lenia pod a svojej polohy v systéme

osídlenia na:

• mikroregionálne centrum le iace v záujmovom území inova ného pólu rastu

vymedzeného jadrovým pásmom iska osídlenia 1. stup a

• mikroregionálne centrum le iace v záujmovom území inova ného pólu rastu

vymedzeného prímestským pásmom iska osídlenia 1. stup a

• mikroregionálne centrum le iace v záujmovom území inova ného pólu rastu

vymedzeného iskom osídlenia 2. stup a

• mikroregionálne centrum mimo záujmového územia inova ných pólov rastu

v obce mimo inova ných a kohéznych pólov rastu sa lenia pod a ich

lokalizácie v systéme osídlenia na:

• obec záujmového územia inova ného pólu rastu vymedzeného jadrovým

pásmom iska osídlenia 1. stup a
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• obec záujmového územia inova ného pólu rastu vymedzeného prímestským

pásmom iska osídlenia 1. stup a

• obec záujmového územia inova ného pólu rastu vymedzeného iskom

osídlenia 2. stup a

• obec v ostatnom území.

Kritériá výberu pólov rastu

Navrhované obce ako inova né a kohézne póly rastu boli vybraté na základe

vstupných údajov a nasledovných kritérií:

Inova né póly rastu:

- krajské mesto

- mesto so sídlom obvodu

- mesto s bývalým sídlom okresu

V SR sa v prvom návrhu vymedzilo 72 inova ných pólov rastu a bez Bratislavského

kraja ich bolo 68. Zoznam inova ných pólov rastu sa na základe po iadaviek

samosprávnych krajov doplnil a spolu sa tak vymedzilo 82 inova ných pólov rastu

vrátane Bratislavského kraja a 78 inova ných pólov rastu mimo Bratislavského kraja.

Kohézne póly rastu:

-  obce v ktorých sa sú asne nachádza matri ný úrad, spolo ný obecný úrad, Z

 typu 3, bolo bývalým strediskom osídlenia miestneho významu, je ZMOS

zva ované ako sídlo spolo ného obecného úradu (spolu 92 obcí)

-  obce v ktorých sa nachádza Z  typu 3 a má viacej ako 100 iakov (spolu 774 obcí)

-  obce v ktorých sa nenachádza Z  typu 3 ale majú strednú kolu (spolu 9 obcí)

- obce, ktoré nesp ajú uvedené kritériá a sú vä ie ako 1500 obyvate ov

v Pre ovskom a Ko ickom kraji (spolu 17 obcí)

Prienikom uvedených kritérií sa v prvom návrhu vymedzilo v SR spolu 802

kohéznych pólov rastu vrátane Bratislavského kraja. Po et takto vymedzených

kohéznych pólov rastu mimo Bratislavského kraja bol 769 obcí. Zoznam kohéznych

pólov rastu sa na základe po iadaviek samosprávnych krajov doplnil a spolu sa tak

vymedzilo 891 kohéznych pólov rastu vrátane Bratislavského kraja a 858 kohéznych

pólov rastu mimo Bratislavského kraja. Medzi kohézne póly rastu patrí aj obec Zavar,

o vytvára vhodné podmienky a dobrú východiskovú pozíciu na úrovni erpania NFP.
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SÚHRNNÝ PREH AD TRUKTÚRY SÍDIEL V KRAJI TRNAVA

íselný preh ad po tu a podielu obyvate ov a obcí pod a zaradenia do truktúry

sídiel za Slovenskú republiku uvádzajú nasledujúce tabu kové preh ady:

ZOZNAM OBCÍ V KRAJI TRNAVA
Po et

obyvate ov
rok

Názov obce

kó
d 

ok
re

su

2 001 2 004

INOVA NÉ PÓLY RASTU
Trnava 207 70 286 69 140
Dunajská Streda 201 23 519 23 562
Galanta 202 16 365 16 000
Hlohovec 203 23 729 23 151
Pie any 204 30 606 29 957
Senica 205 21 253 21 028
Skalica 206 15 013 14 984
KOHÉZNE PÓLY RASTU V ZÁUJMOVOM ÚZEMÍ INOVA NÝCH PÓLOV RASTU
Brestovany 207 1 961 2 015
Bu any 207 2 118 2 157
Jaslovské Bohunice 207 1 690 1 848

pa ince 207 2 026 2 018
Zavar 207 1 727 1 755
Zelene 207 2 369 2 377
Hrn iarovce nad Parnou 207 2 033 2 067
Lehnice 201 2 409 2 432

amorín 201 12 143 12 339
tvrtok na Ostrove 201 1 679 1 733

Sere 202 17 406 17 286
intava 202 1 687 1 719

Dolná Streda 202 1 304 1 374
Trakovice 203 1 296 1 321
Boleráz 207 1 982 2 062
Cífer 207 3 806 3 837
Dolná Krupá 207 2 237 2 229
Majcichov 207 1 830 1 857
Ru indol 207 1 248 1 292
Suchá nad Parnou 207 1 718 1 738

úrovce 207 2 211 2 213
Voderady 207 1 321 1 330
Kri ovany nad Dudváhom 207 1 747 1 758
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5. ROZVOJOVÁ STRATÉGIA OBCE

Stanovená stratégia rozvoja obce je v súlade so strategickými dokumentmi SR

a EÚ a vychádza z výsledkov realizovaných analýz. Východiskom pre definovanie

stratégie boli poznatky získané zo SWOT analýz, z identifikovaných k ových

disparít  a hlavných faktorov rozvoja.

Princíp SWOT analýzy:

Pozitívne faktory

Silné stránky

S

Interné faktory (obec)

Negatívny faktory

Slabé stránky

W

Poloha

Externé faktory (okolie)

O
Príle itosti

T
Ohrozenia

SWOT analýza

Silné stránky Slabé stránky

• in inierske siete – kompletná technická
infra truktúra

• ob ianska vybavenos  (maloobchod
a slu by)

• bytová výstavba
• dostupnos  sídla okresu a kraja (Trnava)
• dostupnos  pracovných príle itostí
• dopravná dostupnos
• urbanistické rie enie obce
• podnikate ské prostredie

• existencia komplexu jadrových
elektrární

• nedostatok stavebných pozemkov
vo vlastníctve obce

• málo vybavený a zastaralý fond
pôvodnej IBV

• nedobudované chodníky a miestne
komunikácie

• rie enie bezbariérových vstupov
• divoké skládky odpadu
• nedostatok a vybavenos

oddychových zón, detských ihrísk
• nízka kvalita zariadení hromadnej

dopravy



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zavar
45

• demografický nárast • parkovanie a gará ovanie
osobných motorových vozidiel

• pra nos  spôsobená dopravou,
nedostatkom vetrolamov  a eróziou
pôdy

• zlý stav historického budov
• sociálna infra truktúra ( kolstvo,

zdravotníctvo, kultúra, port)

Mo nosti Ohrozenia

• dobudovanie a rekon trukcia chodníkov
a miestnych komunikácií

• vybudovanie kruhového objazdu
• vybudovanie zberného dvora
• vybudovanie kruhové objazdu
• vybudovanie parkoviska
• nákup pozemkov na vytvorenie

stavebných pozemkov pre IBV, KBV
a infra truktúru

• výsadba zelene mimo zastavaného
územia obce

• vyu itie finan ných zdrojov
z Environmentálneho fondu, fondov EÚ,
dotácií a mimorozpo tových zdrojov

• spätný migra ný trend z mesta na obec
• zvý enie po tu autobusových liniek

obnova a rekon trukcia dopravného
zna enia

• umiestnenie bankomatu v obci
• zvý enie a podpora fungovania DSS
• vybudovanie detského ihriska
• zriadenie nových autobusových liniek ,

zvý enie po tu autobusových liniek SAD

• rast nezamestnanosti
• rast cien nehn. z titulu vstupu SR

do EÚ
• rast ivotných nákladov (energie,

potraviny, slu by)
• zní enie úrovne a zamestnanosti

v po nohospodárstve
• jadrová bezpe nos  a ohrozenie

zlo iek ivotného prostredia
• zní enie pohody ivota existenciou

jadrových zariadení a rádio.
odpadov

• PSA a priemyselno -logistický park
• Migrácia obyvate stva

Strategická vízia (globálny cie ):

 Zavar – miesto pre príjemný, kvalitný a plnohodnotný ivot –

konkurencieschopná, istá, kvalitne hospodáriaca samospráva s dobudovanou
infra truktúrou a vzdelanými mi.

Strategické ciele:

Z vykonaných analýz vyplynuli dve hlavné disparity. Na ich odstránenie boli

identifikované nasledovné strategické ciele.
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Strategický cie  v hospodárskom rozvoji obce:

Zabezpe enie a udr anie kvalitných pracovných podmienok zvy ovaním

konkurencieschopnosti obce Zavar – cestou ekonomického rastu a zhodnocovania

obecného majetku.

Strategický cie  v sociálnom rozvoji obce:

Zvy ovanie úrovne spolo enského a kultúrneho ivota obyvate ov obce v zdravom

prostredí, podpora systému celo ivotného vzdelávania v súlade s potrebami

a po iadavkami trhu práce.

Priority na dosiahnutie strategických
cie ov

Opatrenia napomáhajúce realizova
priority

1. Hospodársky rozvoj
1.1 Podnikanie
1.2.Doprava
1.3 Technická infra truktúra

2. Sociálny rozvoj

2.1 udské zdroje
2.2. kolstvo
2.3 Kultúra a port
2.4 ivotné prostredie

5.1 HOSPODÁRSKY ROZVOJ

5.1.1 Opatrenie .1: Podnikanie

Zlep  podmienky pre rozvoj podnikate ských aktivít s dôrazom na zvý enie

úrovne zamestnanosti a úrovne kvality poskytovaných slu ieb pre obyvate ov obce

Zavar.

Ø Vízia

• Existujúce dobré podmienky pre sú asných malých a stredných podnikate ov

a ve kých investorov

• Pripravené kvalitné podmienky pre  spoluprácu s investormi

• Udr anie priaznivého demografického vývoja

• Udr anie vytvorených priaznivých pracovných a zárobkových mo ností
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iastková SWOT analýza

Silné stránky

- výhodná poloha

- dobrá dopravná dostupnos

- dostatok kvalifikovanej pracovnej sily v tradi ných odvetviach

- vybudovaná základná infra truktúra

- vhodné prírodné podmienky

- existencia silnej podnikate skej základne

Slabé stránky

           -    nepripravené nové územia pre potenciálny rozvoj priemyslu

                           -    technická a dopravná infra truktúra

Príle itosti

- vytvorenie priaznivých podmienok pre za ínajúcich podnikate ov

                    -    zriadenie vlastnej podnikate skej innosti obce

                       -    napojenie sa na existujúce podniky a firmy

Ohrozenia

                    -  migrácia obyvate stva

                       -  fluktuácia pracovnej sily

                      - slabá kúpna sila, resp. nezabezpe enie odbytu výrobkov

Ø Analýza hlavného problému v opatrení, prí iny a rie enia

⇒ Negatívny dopad  výrobných podnikov

prí iny    - nedodr anie podmienok  podpory

-    nedostatok tátnych  finan ných prostriedkov

                     -   nedostatok vlastných finan ných zdrojov na realizáciu

-  nízka podpora zo strany tátu

rie enia -   pripravi  kvalitné projekty

-  vyu  zdroje financovania zo trukturálnych fondov EÚ, tátneho

rozpo tu a iných zdrojov

-   zabezpe  dostatok finan ných zdrojov pre spolufinancovanie
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5.1.2 Opatrenie . 2: Doprava

Zlep  technický stav a parametre  miestnych komunikácií pre u ah enie

a zrýchlenie pohybu ob anov v obci. Pri budovaní resp. rekon trukcii miestnych

komunikácií nevytvára  bariéry pre zdravotne postihnutých spoluob anov.

Ø Vízia

• V obci je plynulá a dobre organizovaná doprava

• V obci je sie  ciest a chodníkov ktoré je nevyhnutné rekon truova

• Vybudovaný nový chodník na portovej , Mlynskej a Blavskej ulici

• Zrekon truované miestne komunikácie /Hlinícka ulica a al ie/

• Odvodnené a zrekon truované ulice portová, Záhumenská a Vetrová

• Vyrie ené problémy spojené s nepriaznivými pozostatkami výstavby kanalizácie

• Vytvorené chodníky pre cyklistov

• Vybudované parkovacie plochy

• Osadené lavi ky v obci zatrávnené a zazelenané plochy v obci

• Zrekon truované autobusové zastávky

• Osadené smerové orienta né tabule

• Zrekon truované dopravné zna enie v obci

• Existencia kruhového objazdu

iastková SWOT analýza

Silné stránky -    ahká dostupnos  okresného i krajského centra

Slabé stránky - vysoké dopravné za enie obce tranzitnou dopravou

- nedostatok parkovísk

- nedostato né parametre miestnych komunikácií

- nevysporiadané pozemkové vz ahy

- nevyhovujúci stav pozemných komunikácií a chodníkov

- chýbajú cyklistické chodníky

- narastajúce dopravné za enie  vysokým nárastom miestneho

obyvate stva
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Príle itosti - dotácie zo tátneho rozpo tu a trukturálne fondy

- úprava centra obce

Ohrozenia - nedorie ené majetko-právne vz ahy

- obmedzenie tátnych aj ne tátnych dotácií do rozvoja dopravy

Ø Analýza hlavného  problému v opatrení, prí iny a  rie enia

⇒ Nevyhovujúci stav komunikácií, nedostato né parametre komunikácií

prí iny    - chýba plán údr by komunikácií

- nevysporiadané vlastnícke vz ahy

- vysoké dopravné za enie obce

- chýba kvalitná sie  komunikácií

rie enia    -  vypracova  plán údr by komunikácií

- opravu komunikácií nezah  do rozvojových programov obce,

ale postupova  pod a plánu údr by

- ka doro ne vy leni  pevnú finan nú iastku v rozpo te obce na

údr bu komunikácií

- vybudova  kvalitnú sie  komunikácií

- zvý  parametre komunikácií

- zrekon truova  existujúce komunikácie

- vytvori  parkoviská

5.1.3 Opatrenie . 3: Technická infra truktúra

 Rozvíja  komplexnú infra truktúru podporujúcu rozvoj obce a zoh ad ujúcu

po adované nároky na rast kvality ivotného prostredia.

Ø Vízia

• Odstránené negatíva súvisiace s vybudovanou  kanaliza nou sie ou v celej obci

• Zastre ená plocha pred vstupom do Domu smútku
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• Zrekon truované a modernizované obecné budovy, DSS, Základná a materská

kola a kultúrne pamiatky obce Zavar

• Polyfunk né domy

iastková SWOT analýza

Silné stránky        -    obec je plynofikovaná a je vybudovaný vodovod a kanalizácia

- dobrá sociálna infra truktúra (zdravotné stredisko, lekáre ,

po ta, portový areál, park, kultúrny dom, dom  smútku,

po ovnícky dom a dom záhradkárov...)

Slabé stránky      - obecné budovy vy adujú komplexné opravy resp.

rekon trukcie

                              -   neposta ujúca kapacita základnej koly s materskou kolou

                              -  vysoký prírastok obyvate stva a tomu nezodpovedajúca

Infra truktúra

Príle itosti -    mo nos  financovania technickej infra truktúry z  domácich aj

                                    zahrani ných zdrojov

Ohrozenia - nestabilné legislatívne prostredie

- radikálny rast cien vstupov

Ø Analýza hlavného problému v opatrení, prí iny a rie enia

⇒ Rie enie problémov  technickej infra truktúry

prí iny         - nedostatok vlastných finan ných zdrojov na realizáciu

- nízka podpora zo strany tátu

rie enia        - vy leni  dostatok finan ných prostriedkov z rozpo tu obce na

       prípravu projektov

                    - pripravi  kvalitné projekty

- vyu  zdroje financovania zo trukturálnych fondov EÚ, tátneho

   rozpo tu a iných zdrojov

- zabezpe  dostatok finan ných zdrojov z vlastného rozpo tu na

financovanie resp. spolufinancovanie
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5.2. SOCIÁLNY ROZVOJ

5.2.1 Opatrenie .4:  udské zdroje

Zlep ením vzájomnej komunikácie s ob anmi docieli  zvý enie anga ovanosti

ob anov pri rie ení celo obecných problémov, napomáha  k adaptácii obyvate ov na

neustále sa meniace po iadavky pracovného trhu.

Ø Vízia

• Obyvatelia sa zapájajú do tvorby rozvojových programov obce

• Dobré medzi udské vz ahy

• Obyvatelia sú hrdí na svoju obec, chránia ju a zve ujú, cítia sa bezpe ne

• Vznikli nové lokality rodinných domov a nájomných bytov pre mladých

• Celo ivotné vzdelávanie – zabezpe enie adaptability obyvate ov obce na nové

pracovné po iadavky

• Fungujú dobrovo né a charitatívne organizácie s orientáciou na poskytovanie

sociálnych slu ieb

• Noví obyvatelia sa z ili s obcou

• V samostatnom zariadení je postarané o obyvate ov v postproduktívnom veku

iastková SWOT analýza

Silné stránky      - národnostná a nábo enská zná anlivos

- sociálna starostlivos  o star ích ob anov – zabezpe ovanie

  obedov

- pravidelné organizovanie kultúrnych a portových podujatí v obci

- existencia spolkov a zdru ení

- opatrovate ská slu ba

Slabé stránky - nezáujem verejnosti o veci verejné a spoluprácu s obecným

úradom

- nie je vybudovaný systém informovania ob anov o innosti

obecného úradu

- vandalizmus, zvý ená kriminalita
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- zlé medzi udské vz ahy

- pasivita mladých

- príli né konzervatívne myslenie

- anonymné spoluna ívanie s novými obyvate mi

- vysoká migrácia

- absencia zariadenia pre obyvate ov v post produktívnom veku

- fluktuácia obyvate stva

Príle itosti - mo nos  vyu itia moderných informa ných technológií pre

 zvy ovanie úrovne vzdelávania

- pripravenos  mladých udí na príjem a írenie informácií

pomocou moderných informa ných technológií

- rozvoj tretieho sektora

- roz irujúca sa ponuka celo ivotného vzdelávania

Ohrozenia -    nedostato ná legislatíva v sociálnej oblasti

Ø Analýza hlavného problému v opatrení, prí iny a rie enia

⇒ Pasivita, apatia  obyvate ov

prí iny

- nedôvera obyvate ov k verejným in titúciám

- chýba spätná väzba medzi obcou a obyvate mi (nedostato ná

informovanos  obec – ob an – obec)

- chýba ú inný systém priamych kontaktov orgánov obce

s ob anmi, resp. systém informovania ob anov o innosti

samosprávy a naopak

- nedostatok technických prostriedkov

rie enia

- vytvori  systém spätnej väzby medzi obcou a obyvate mi

- vytvori  systém informovania od samosprávy obce smerom

k ob anovi

- vydáva  obecné noviny
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- pravidelne aktualizova  internetovú stránku

- zabezpe  technické prostriedky na írenie informácií

- vyu  ob iansku iniciatívu a aktivity ob ianskych zdru ení

- vydáva asopis Zavarské slovo

5.2.2 Opatrenie . 5: kolstvo

Ø Vízia

 „Kde investova ?“, „ o vylep ?“, „Ako si zabezpe  náskok pred

konkurenciou?“, to v etko sú otázky, ktoré si zákonite skôr alebo neskôr polo í ka dý

Zavar an. Skrátka ktoko vek, kto sa neuspokojí s tým o je, ale h adá to, o by mohlo

by  a pozerá sa do budúcnosti.

Okrem klasických oblastí, v ktorých ide o vylep enie slu ieb, technológií alebo

produktov sú tu e te oblasti, ktoré sú dlhú dobu zaznávané. Sú to: kola, u ite  a

iak.

Preto vedenie obce Zavar, v spolupráci so zástupcami Základnej koly s

materskou kolou pripravujú projektový zámer za ú elom získania finan ných

prostriedkov zo trukturálnych fondov Európskej únie. Prostriedky chceme pou  na

roz irovanie výstavby základnej koly s materskou kolou a modernizáciu

existujúcich vzdelávacích zariadení. Na ím cie om je zlep  podmienky

vzdelávacieho procesu, vybavenie koly a dosta  sa tak na úrove  európskych

tandardov.

iastková SWOT analýza

Silné stránky

- Vysoká kvalifikovanos  /odbornos  / pedagógov

-    Mo nosti odborného rastu

- Starostlivos  o talentované deti

- Ochota Zavar anov a OÚ roz íri  výstavbu Z  a M

Slabé stránky
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- Zlý technický stav a vybavenos  objektov

- Vysoké prevádzkové náklady

- Neatraktívnos  u ite ského povolania

- Finan né hodnotenie práce zamestnancov Z  a M

- Zvy ujúci sa vekový priemer pedagógov

- Nízky stupe  internetizácie

- Nedostatok moderných u ebných pomôcok

 Ohrozenia
- Zhor enie technického stavu a zvý enie prevádzkových nákladov objektov

- Nedostatok finan ných prostriedkov

- Vynútené investi né akcie obce Zavar

- Vysoký nárast obyvate stva  na sídlisku Poronda

- Výstavba al ích priemyselných parkov

- Migrácia vzdelanej pracovnej sily

 Príle itosti
- Zapojenie sa do programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a regiónu

- Zlep enie postavenia koly v regióne

-     Informatizácia vzdelávania a výchovy

- erpanie prostriedkov zo trukturálnych fondov Európskej únie

- Podpora rozvoja na realizovanie ústavného práva na mo nos  zlep enia

vzdelania

- Budovanie nových kapacít kôl a kolských zariadení

Ø Analýza hlavného problému v opatrení, prí iny a rie enia

⇒ Rie enie problémov  kolskej infra truktúry

prí iny

- nedostatok vlastných finan ných zdrojov na realizáciu projektov

v oblasti infra truktúry vzdelávania

rie enia     - vy leni  dostatok finan ných prostriedkov z rozpo tu obce na

      prípravu projektov
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                    - pripravi  kvalitné projekty

- vyu  zdroje financovania zo trukturálnych fondov EÚ, tátneho

rozpo tu a iných zdrojov

- zabezpe  dostatok finan ných zdrojov z vlastného rozpo tu na

financovanie resp. spolufinancovanie projektov

5.2.3. Opatrenie . 6:  Kultúra a port

 Trvale pôsobi  na kultúrne povedomie obyvate ov irokou ponukou kultúrnych

aktivít organizovaných aktívnymi miestnymi obyvate mi.

Ø Vízia

• Zrekon truované centrum  obce

• Dostatok zaujímavých propaga ných materiálov o bohatej histórii obce

• Sú zachované tradi né kultúrne podujatia a významné akcie

• V obci je iroká sie  záujmových skupín v oblasti kultúry a portu

• Sú zrekon truované ihriská a portoviská

• Centrum vzdelávania, kultúry a slu ieb (kultúrny dom) sa vyu íva po as celého

roku

• Ob ania sú aktívne zapojení do kultúrneho a portového ivota obce

• Naplno sa vyu ívajú IT

iastková SWOT analýza

Silné stránky   -   rozmanitos  kultúrnych a portových spolkov

- kultúrne pamiatky

- história

- rozmanité a pravidelne sa opakujúce kultúrne a portové akcie

Slabé stránky     -    malý záujem udí o kultúrne a spolo enské podujatia

- ká finan ná situácia portových klubov a kultúrnych spolkov

- absencia portových zariadení

- nedostatok propaga ných materiálov o obci
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Príle itosti - organizovanie tradi ných aj nových typov podujatí

- granty a dotácie ur ené na rozvoj portu a kultúry

- podpora rozvoja kultúry zo strany VÚC

Ohrozenia        - ústup tradícií, vplyvy iných vzorov a kultúr

- strata záujmu o port a  kultúru

- existen né problémy jednotlivých subjektov

Ø Analýza hlavného problému v opatrení, prí iny a rie enia

⇒ Nedostatok parkových plôch pre dennú rekreáciu s viacú elovou
vybavenos ou

prí iny

- minimálne vyu ívanie existujúcich prírodných mo ností

- nevenovanie pozornosti zariadeniam pre dennú rekreáciu

rie enia

- zrekon truova  centrum obce

- vyu  existujúce prírodné mo nosti pre oddych

- vybudova  detské ihriská a zrekon truova  pôvodné ihriská

5.2.4 Opatrenie . 7: ivotné prostredie

Neustálou osvetou, výchovou a informovaním mláde e i dospelých zvy ova

kvalitu ivotného prostredia.

Ø Vízia

• Zdravé ivotné prostredie

• Záujem obyvate ov o ivotné prostredie a aktívna ochrana P
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• Neexistencia divokých skládok

• Nevyskytujú sa prípady po kodzovania obecného majetku a zelene

• Zvý ené environmentálne povedomie obyvate stva

• Vypracovaná túdia zelene a projekty parkov

• Výmena skúseností a vytvorené partnerstvo s inými obcami

• Vybudovaný zberný dvor

• Zrekultivovaná  odpadová jama

• Zatrávnenie plôch

iastková SWOT analýza

Silné stránky - zachovalé vidiecke prostredie

          - bohatos  fauny a flóry

Slabé stránky

- nezáujem obyvate ov o ochranu ivotného prostredia

- chýbajúca osvetová innos

- vyskytujúci sa vandalizmus

- úbytok zelene

- vysoká hlu nos  a pra nos

Príle itosti - kontrola vplyvu innosti priemyselných parkov

- politika EÚ smerujúca k trvalo udr ate nému rozvoju

Ohrozenia  - nárast výskytu nových druhov ochorení v dôsledku globálneho

     otep ovania

-  výskyt ivo nych kodcov bez prítomnosti prirodzených

nepriate ov

- následky globálneho otep ovania

- zne istenie prostredia tranzitnou dopravou

Ø Analýza hlavného  problému, prí iny a  rie enia

⇒ Nízke environmentálne povedomie obyvate stva
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prí iny

- ob ania si dostato ne neuvedomujú  neustály  rast

produkovaného odpadu domácnos ami a podnikate skými

subjektmi

- bagatelizovanie problému s likvidáciou odpadu

- slabá starostlivos  o udr anie zdravého ivotného prostredia

rie enia

- osveta v oblasti ochrany ivotného prostredia

- environmentálna výchova detí v materskej kole a základnej

kole

- starostlivos  obce o ivotné prostredie

- zapojenie spolkov a záujmových zdru ení do osvety a ochrany

ivotného prostredia
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6. NÁVRH AKTIVÍT K JEDNOTLIVÝM OPATRENIAM

6.1 PRIORITA 1 – HOSPODÁRSKY ROZVOJ

6.1.1  Podnikanie

Aktivity:

v upravi  miestnu legislatívu tak aby podporovala malé podnikanie

v spolupracova  s podnikate mi pred prijímaním strategických zámerov
v zriadi  vlastnú podnikate skú innos  obce
v zriadenie bankomatu

6.1.2 Doprava

Aktivity:

v vypracova  projekty obnovy a rekon trukcie obecných komunikácií
a parkovacích
      plôch v spojení s dobudovaním resp. rekon trukciami in inierskych sietí

v rekon trukcia a odvodnenie miestnych komunikácií a chodníkov
v vybudova  chodníky v celej obci
v vypracova  systém zna enia ulíc a zrealizova  zna enie
v vypracova  projekt a zrealizova  chodníky pre cyklistov
v postupne rie  majetko-právne vysporiadanie pozemkov

v rekon trukcia verejných priestranstiev
v rekon trukcia autobusových zastávok, dopravného zna enia
v osadenie orienta ných tabú
v rie  dostupnos  liniek MHD zo vzdialenej ích astí obce ( ul. Hlavná)

6.1.3 Technická infra truktúra

Aktivity:

v zastre enie plochy pred vstupom do domu smútku
v dobudovanie, rekon trukcia a modernizácia sociálnej infra truktúry
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v dobudovanie, rekon trukcia a modernizácia kultúrnej infra truktúry

v zrekon truova  obecný rozhlas
v zabezpe enie zriadenia tátnej polície v obci
v vybudova  nájomné byty
v podporova  individuálnu bytovú výstavbu

v vybudovanie polyfunk ných domov slu ieb

6.2 PRIORITA 2 – SOCIÁLNY ROZVOJ

6.2.1 udské zdroje

Aktivity:

v aktivizova innos  miestnych spolkov a zdru ení
v zabezpe  aktuálne zverej ovanie informácií pre ob anov na internetovej

 stránke obce, aktualizácia web stránky
v zabezpe  vydávanie asopisu „Zavarské slovo“

v zriadenie informa ných tabú
v organizova  vzdelávacie kurzy pre ob anov obce
v zintenzívni  komunikáciu s ob anmi prostredníctvom moderných

 technológií

v zvoláva  verejné zhroma denia ob anov
v podpora rozvoja IT
v na osvetu vyu ívanie a vývesiek a  obecného rozhlasu
v napomáha  obyvate om obce v ich adaptácií na nové ivotné podmienky

6.2.2. kolstvo

Aktivity :

v      dobudovanie, rekon trukcia a modernizácia kolskej infra truktúry
v zlep enie  technického stavu a vybavenosti objektov kolskej

infra truktúry
v zní enie prevádzkových  nákladov
v zabezpe enie vybavenosti kolskej infra truktúry IKT
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v zabezpe enie ako i aplikácia  moderných u ebných pomôcok

v zabezpe enie lep ieho postavenia základnej koly s materskou kolou
vytvorením spádovej oblasti

6.2.3. port a kultúra

Aktivity:

v podpora tradícií, remeselných inností, folklóru a ich prezentácie
v zrekon truova  centrum obce
v zrekon truova  resp. vybudova portoviská a ihriská pre deti a mláde
v zachova  tradi né kultúrne podujatia a zavies  nové

v aktívna spolupráca s DSS , spolo enskými, portovými ,kultúrnymi klubmi
 a spolkami v obci

v zabezpe  propagáciu obce vydávaním vhodných informa ných materiálov
 o obci

v zriadi  klub mláde e
v tvorba partnerstiev
v podpora portu a kultúry aj prostredníctvom poskytovania finan ných

prostriedkov

v obnovi  verejné priestranstvá
v vysporiada  majetkovo -  právne, pozemky v portovom areály

6.2.4 ivotné prostredie

Aktivity:

v vypracova túdiu zelene a projekty parkov
v organizova  propaga nú kampa  zameranú na vysvetlenie dôle itosti

ochrany
      ivotného  prostredia ob anom

v organizova  podujatia pre deti a dospelých  zamerané na ochranu ivotného
      prostredia

v zabezpe   postupné odstra ovanie divokých skládok
v zvý  a skvalitni  starostlivos  o zele  v obci

v zvý  zimnú údr bu komunikácií a chodníkov
v kontrolova  vplyv priemyselných parkov na ivotné prostredie
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v rie enie problémov spojených s odpadovým hospodárstvom cestou

zberného dvora
v rozmiestni  v obci odpadkové ko e  a doplni  kontajnery
v rekultivácia odpadovej jamy
v po adova  od mana mentu Po nohospodárskeho dru stva rie enie

ne iaducich vplyvov na ovzdu ie, nako ko doteraj ie rie enie je
neposta ujúce
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7. INDIKATÍVNY PLÁN

7.1 PRIORITA 1 – HOSPODÁRSKY ROZVOJ

Strategický cie  v hospodárskom rozvoji obce: Zabezpe enie a udr anie kvalitných pracovných podmienok zvy ovaním

konkurencieschopnosti obce Zavar – cestou ekonomického rastu a zhodnocovania obecného majetku.

7.1.1 Podnikanie (ak né plány)

Aktivita
Osobná,

in titucionálna
zodpovednos

Cie ová skupina asový rámec Mo né zdroje Monitorovacie
indikátory

Upravi  miestnu legislatívu tak,
aby podporovala podnikanie

Starosta, obecné
zastupite stvo Podnikatelia 2008 - 2009 Rozpo et obce Uznesenie, smernice

Zriadi  vlastnú podnikate skú
innos  obce

Starosta, obecné
zastupite stvo Obec, ob ania 2008 Rozpo et obce Kontrolór obce

Zriadenie bankomatu Starosta, obecné
zastupite stvo Ob ania 2008 Rozpo et obce, iné zdroje Zmluva
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7.1.2 Doprava (ak né plány)

Aktivita
Osobná,

in titucionálna
zodpovednos

Cie ová skupina asový rámec Mo né zdroje Monitorovacie
indikátory

Vypracova  projekty obnovy a
rekon trukcie obecných
komunikácií a parkovacích plôch
v spojení s dobudovaním resp.
rekon trukciami in inierskych
sietí

Starosta, obecné
zastupite stvo Ob ania 2008 - 2013

ERDF
tátny rozpo et

Rozpo et obce
Vypracovaný projekt

Vybudovanie nových ulíc so
zavedením in inierskych sietí

Rekon trukcia a odvodnenie
miestnych komunikácií a
chodníkov

Starosta, obecné
zastupite stvo Ob ania 2008 - 2013

ERDF
tátny rozpo et

Rozpo et obce

ka
zrekon truovaných
a vybudovaných
miestnych
komunikácií

Vybudova  nové chodníky v celej
obci Starosta, obecné

zastupite stvo Ob ania 2008 - 2013
ERDF

tátny rozpo et
Rozpo et obce

Vybudovaná d ka
chodníka

Vypracova  systém zna enia ulíc
a zrealizova  zna enie

Starosta, obecné
zastupite stvo Ob ania 2008 - 2013

ERDF
tátny rozpo et

Rozpo et obce
Ozna ené ulice

Vypracova  projekt a zrealizova
chodníky pre cyklistov Starosta, obecné

zastupite stvo Ob ania 2008 - 2013
ERDF

tátny rozpo et
Rozpo et obce

Vypracovaný projekt

Rekon trukcia verejných
priestranstiev Starosta, obecné

zastupite stvo Ob ania 2008 - 2013
ERDF

tátny rozpo et
Rozpo et obce

Zrekon truované
verejné priestranstvá

Rekon trukcia autobusových
zastávok, dopravného zna enia Starosta, obecné

zastupite stvo Ob ania 2008 - 2013
ERDF

tátny rozpo et
Rozpo et obce

Zrekon truované
dopravné zna enie
a autobusové
zastávky

Osadenie orienta ných tabú Starosta, obecné
zastupite stvo Ob ania 2008 - 2013

ERDF
tátny rozpo et

Rozpo et obce

Zrealizované
ozna enie
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7.1.3 Technická infra truktúra (ak né plány)

Aktivita
Osobná,

in titucionálna
zodpovednos

Cie ová skupina asový rámec Mo né zdroje Monitorovacie
indikátory

Dobudovanie, rekon trukcia
a modernizácia kolskej
infra truktúry so portovou halou

Starosta, obecné
zastupite stvo Ob ania 2008 - 2013

ERDF
tátny rozpo et

Rozpo et obce
Zrealizovanie projektu

Zastre enie plochy pred vstupom
do domu smútku

Starosta, obecné
zastupite stvo Ob ania 2008 - 2013

ERDF
tátny rozpo et

Rozpo et obce

Zastre ená plocha
v m2

Dobudovanie, rekon trukcia
a modernizácia sociálnej
infra truktúry a slu ieb

Starosta, obecné
zastupite stvo Ob ania 2008 - 2013

ERDF
tátny rozpo et

Rozpo et obce
Zrealizovanie projektu

Dobudovanie, rekon trukcia
a modernizácia kultúrnej
infra truktúry vrátane portovej
haly

Starosta, obecné
zastupite stvo Ob ania 2008 - 2013

ERDF
tátny rozpo et

Obecný rozpo et
Zrealizovanie projektu

Zrekon truova  obecný rozhlas Starosta, obecné
zastupite stvo Ob ania 2008 - 2013

ERDF
tátny rozpo et

Obecný rozpo et
Zrealizovanie projektu

Vybudova  nájomné byty Podnikate
Obecné zastupite stvo Ob ania 2008 - 2010 tátny rozpo et

Obecný rozpo et
Po et vybudovaných
bytov

Podporova  individuálnu bytovú
výstavbu

Starosta, obecné
zastupite stvo Ob ania 2008-2010 Súkromné zdroje

podnikate a
Po et vybudovaných
bytov

Vybudovanie/rekon trukcia
polyfunk ného domu ako sídla
-   policajného obvodu -kancelárie
- skladové priestory
- obecný po iarnicky zbor
s gará ou
- skladové priestory
- gará e

Starosta, obecné
zastupite stvo Ob ania 2008-2010

Obecné zdroje
tátny rozpo et

ERDF

 Existencia funk ného
polyfunk ného domu
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7.2 PRIORITA 2 – SOCIÁLNY ROZVOJ

Strategický cie  v sociálnom rozvoji obce: Zvy ovanie úrovne spolo enského a kultúrneho ivota obyvate ov obce v zdravom

prostredí, podpora systému celo ivotného vzdelávania v súlade    s potrebami a po iadavkami trhu práce.

7.2.1 udské zdroje (ak né plány)

Aktivita
Osobná,

in titucionálna
zodpovednos

Cie ová skupina asový rámec Mo né zdroje Monitorovacie
indikátory

Zabezpe  aktuálne
zverej ovanie informácií pre
ob anov na internetovej stránke
obce, aktualizácia web stránky

Starosta, obecné
zastupite stvo Ob ania 2008 - trvalo Obecný rozpo et Web stránka

Zriadenie informa ných tabú Starosta, obecné
zastupite stvo Ob ania 2008 - trvalo Obecný rozpo et Po et zriadených info.

tabú
Zvoláva  verejné zhroma denia
ob anov Starosta, obecné

zastupite stvo Ob ania 2008 - trvalo Obecný rozpo et
Po et zvolaných
verejných
zhroma dený

Podpora rozvoja IT Starosta, obecné
zastupite stvo Ob ania 2008 - trvalo Obecný rozpo et, ESF Po et ob anov

vyu ívajúcich IT
Na osvetu vyu ívanie obecného
rozhlasu a vývesiek Starosta, obecné

zastupite stvo Ob ania 2008 - trvalo Obecný rozpo et
Frekvencia vyu ívania
rozhlasu a po et
vývesiek

Zabezpe  vydávanie asopisu –
„Zavarské slovo“

Starosta, obecné
zastupite stvo Ob ania 2008 – trvalo  Obecný rozpo et Po et výtla kov ro ne

Organizova  vzdelávacie kurzy Starosta, obecné
zastupite stvo Ob ania 2008 - trvalo Obecný rozpo et Po et kurzov

Po et ú astníkov
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7.2.2 port a kultúra (ak né plány)

Aktivita
Osobná,

in titucionálna
zodpovednos

Cie ová skupina asový rámec Mo né zdroje Monitorovacie
indikátory

Zrekon truova  centrum obce Starosta, obecné
zastupite stvo Ob ania 2008 - 2010

ERDF
tátny rozpo et

Obecný rozpo et
Zrealizovanie projektu

Usporadúva  tradi né kultúrne
akcie

Starosta, obecné
zastupite stvo Ob ania 2008 - 2012 Obecný rozpo et Po et náv tevníkov

ro ne

Obnovi  verejné priestranstvá
(osadi  lavi ky, vysadi  zele ...)

Starosta, obecné
zastupite stvo Ob ania 2008 - 2013

ERDF
tátny rozpo et

Obecný rozpo et

Po et osadených
lavi iek
Po et vysadených
stromov

Zrekon truova  resp. vybudova
nové portoviská

Starosta, obecné
zastupite stvo Ob ania 2008 - 2013 Obecný rozpo et Po et vybudovaných

a zrekon truovaných
portovísk

Zrekon truova  resp. vybudova
portoviská a ihriská pre deti a

mláde

Starosta, obecné
zastupite stvo Ob ania 2009 - 2011 Obecný rozpo et Zrealizovanie projektu

Zachova  tradi né kultúrne
podujatia a zavies  nové

Starosta, obecné
zastupite stvo Ob ania ka doro ne

Obecný rozpo et
Rozpo et NSK, TTSK na
podporu kultúry a portu

Po et kultúrnych
podujatí

Zabezpe  propagáciu obce
vydávaním vhodných
informa ných materiálov o obci

Starosta, obecné
zastupite stvo Ob ania ka doro ne Obecný rozpo et Po et výtla kov ro ne

Zriadi  klub mláde e  a pre
mláde  telocvi u resp. portovú
halu

Starosta, obecné
zastupite stvo Ob ania 2008 - 2010 Obecný rozpo et Zrealizovanie projektu
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7.2.3 ivotné prostredie (ak né plány)

Aktivita
Osobná,

in titucionálna
zodpovednos

Cie ová skupina asový rámec Mo né zdroje Monitorovacie
indikátory

Vypracova túdiu zelene
a projekty parkov

Starosta, obecné
zastupite stvo Ob ania 2008 – 2010 Obecný rozpo et, ERDF túdia

Zvý  zimnú údr bu komunikácií
a chodníkov

Starosta, obecné
zastupite stvo Ob ania ka doro ne Obecný rozpo et Plocha v m

Rie enie problémov spojených
s odpadovým hospodárstvom
cestou zberného dvora

Starosta, obecné
zastupite stvo Ob ania 2008 - 2010 Environmentálny fond,

Obecný rozpo et Vypracovanie projektu

Organizova  podujatia pre deti
a dospelých zamerané na
ochranu ivotného prostredia

Starosta, obecné
zastupite stvo Ob ania ka doro ne Obecný rozpo et

Po et
zorganizovaných akcií
Po et ú astníkov na
daných akciách

Rozmiestni  v obci odpadkové
ko e  a doplni  kontajnery

Starosta, obecné
zastupite stvo Ob ania 2008 - 2010 Obecný rozpo et Po et ko ov a

kontajnerov
Zvý  a skvalitni  starostlivos
o zele  v obci

Starosta, obecné
zastupite stvo Ob ania ka doro ne Obecný rozpo et Po et vysadených

stromov
Zabezpe  postupné
odstra ovanie/ rekultiváciu
odpadovej jamy na trávnatú
plochu resp. z asti na
infra truktúru multifunk nej
budovy a zberného dvora
druhotných surovín

Starosta, obecné
zastupite stvo Ob ania 2008-2013 Obecný rozpo et/

Environfond/ ERDF

Po et odstránených
skládok
Vy istená plocha
v m2
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8. ZÁVER

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zavar je strategický strednodobý

dokument, ktorý ur uje víziu rozvoja obce, prioritné rozvojové oblasti a strategické ciele ich

naplnenia. Tento dokument je základným východiskom pre spracovanie al ích materiálov

rozvoja jednotlivých oblastí ivota obce.

Významnou vlastnos ou programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja by mala by

ivotaschopnos  tohto dokumentu. ivý dokument znamená, e sú asné poznanie

a rozvojové potreby nie sú poznaním a potrebami kone nými, a e v budúcnosti sa toto

poznanie a potreby mô u a budú dop  a meni . Preto by program mal zabezpe , aby

v om aj budúce my lienky a projekty na li svoje uplatnenie. Zárove  je dôle ité, aby obec

zmenami v programe nez avovala z najdôle itej ích rozvojových princípov a hodnôt. To

znamená, e obec by si dlhodobo mala udr iava  svoju víziu a strategické ciele a mala

záujem o realizáciu takých zámerov, ktoré túto víziu a ciele podporujú.

 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zavar je otvoreným dokumentom, ktorý

bude pravidelne vyhodnocovaný a aktualizovaný na zasadnutiach obecného

zastupite stva.

8.1 FINA NÉ ZABEZPE ENIE PHSR

 Pri schva ovaní financovania jednotlivých úloh, vyplývajúcich z aktivít, sa musí

prihliada  na ich dôle itos  a dopad na hospodársky a sociálny rozvoj obce. Viaceré úlohy

sa mô u realizova  v rámci be nej prevádzky obecného úradu, mnohé v ak vy adujú

náro nej ie finan né a personálne zdroje a spoluprácu s inými subjektmi.

8.2 ADMINISTRATÍVNE ZABEZPE ENIE PHSR

Nevyhnutnou podmienkou „ ivota PHSR“ je administratívne zabezpe enie jeho

realizácie. Príprava PHSR predstavovala tvorivú innos  so zapojením irokej skupiny

odborníkov, ktorí do  vlo ili svoje poznatky a skúsenosti. Realizácia zasa vy aduje

pravidelnú systematickú prácu skupiny odborníkov a pracovníkov obecného úradu.
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8.3 MONITOROVANIE PHSR

Monitorovanie PHSR budú uskuto ova :

- Obecné zastupite stvo

 Doplnenie PHSR sa uskuto ní formou vypracovania Návrhu na doplnenie PHSR, ktorý

bude obsahova  konkrétne nové pecifické ciele, opatrenia, aktivity a úlohy. Návrh sa

predlo í na schválenie obecnému zastupite stvu. Ak doplnenie PHSR bude spojené

s mo nos ou získa  finan né prostriedky, alebo bude vyvolané inou nevyhnutnou

potrebou, mô e sa kvôli tomu tie  iniciova  mimoriadne zasadnutie obecného

zastupite stva.
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PRÍLOHY
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Strom cie ov

NEEXISTENCIA
IERNYCH

SKLÁDOK

ZÁUJEM OB ANOV
O IVOTNÉ

PROSTREDIE

ZLEP UJÚCA SA KVALITA
PROSTREDIA

V OBCI SA
NEVYSKYTUJE
VANDALIZMUS

ROZVOJ
PODNIKANIA

RASTÚCI PO ET PRAC.
PRÍLE ITOSTÍ V OBCI

USÁDZANIE
SA MLADÝCH

UDÍ V OBCI

DOBRÉ
ZÁROBKOVÉ
MO NOSTI

ZLEP UJÚCA SA
DEMOGRAFICKÁ

TRUKTÚRA

ZLEP OVANIE SOC.
SITUÁCIE RODÍN PRIRODZENÁ

NEZAMESTNANOS
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AKTÍVNE
OBYVATE STVO

VYSOKÁ KVALITA
IVOTA V OBCI

OBEC
OCHRÁNENÁ

PRED ZÁPLAVAMI

DOSTATO NÁ  A
KVALITNÁ ZI

ZREKON TR-
UOVANÉ

OBEC.
BUDOVY

DOBRÝ STAV
MIESTNYCH

KOMUNIKÁCIÍ

DOSTATOK SOC.
NÁJOMNÝCH

BYTOV

DOSTATOK
SLU IEB PRE

SENIOROV
ZÁUJEM OB ANOV

O VECI VEREJNÉ
DOSTATOK

MO NOSTÍ A
PRIESTOROV NA
KOMUNIKÁCIU

AKTÍVNA
PRÁCA  S

MLÁDE OU

DOSTATO NÉ
INFORMOVANIE

OB ANOV O DIANÍ V
OBCI

DOSTATOK FINAN NÝCH
ZDROJOV NA ROZVOJ OBCE
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Strom problémov

IERNE
SKLÁDKY

NEZÁUJEM O IVOTNÉ
PROSTREDIE

ZHOR UJÚCA SA KVALITA
PROSTREDIA

VANDALIZMUS
STAGNÁCIA
PODNIKANIA

KLESAJÚCI PO ET
PRAC. PRÍLE ITOSTÍ V

OBCI

ODCHOD
MLADÝCH

UDÍ

SLABÉ
ZÁROBKOVÉ
MO NOSTI

ZHOR UJÚCA SA
DEMOGRAFICKÁ

TRUKTÚRA

ZHOR OVANIE
SOC. SITUÁCIE

RODÍN NEZAMESTNANOS

ALKOHOLIZMUS
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APATIA
OBYVATE STVA

ZHOR UJÚCA SA
KVALITA IVOTA V

OBCI

OPAKUJÚCE SA
ZÁPLAVY

NEDOSTATO NÁ
ZI

ZLÝ TECH.
STAV OBEC.
BUDOV

ZLÝ STAV
MIESTNYCH

KOMUNIKÁCIÍ

NEDOSTATOK SOC.
NÁJOMNÝCH

BYTOV

NEDOSTATOK
SLU IEB PRE

SENIOROV
NEZÁUJEM OB ANOV

O VECI VEREJNÉ
NEDOSTATOK

MO NOSTÍ
A PRIESTOROV NA

KOMINIKÁCIU

ABSENCIA
PRÁCE S

MLÁDE OU

NEDOSTATO NÉ
INFORMOVANIE

OB ANOV O DIANÍ V
OBCI

NEDOSTATOK FINA NÝCH
PROSTRIEDKOV NA ROZVOJ OBCE
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Zoznam pou itých skratiek:

OV  isti ka odpadových vôd

SPL erpacia stanica pohonných látok

EF  Environmentálny fond

ERDF European Regional Development Fund (Európsky fond regionálneho rozvoja)

EÚ  Európska únia

ESF  Európsky sociálny fond

IKT  Informa né technológie

KF  Kohézny fond

  materská kola

NFP  Nenávratný finan ný príspevok

PD  po nohospodárske dru stvo

PHSR   Program hospodársko – sociálneho rozvoja obce

PPP      Pedagogicko – psychologická porad a

R  tátny rozpo et

TKO  tuhý komunálny odpad

TTSK    Trnavský samosprávny kraj

ZI   základná infra truktúra

  základná kola


