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Úvod
Formulár č. Ú 1 - Hlavička dokumentu PHSR
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Názov:
obce Dulov 2014 - 2020
Územné vymedzenie :
Územný plán obce schválený:
Dátum schválenia PHSR:
Dátum platnosti:
Verzia
Publikovaný verejne:

Obec Dulov
rok 2004
09.12.2015
od 09.12.2015 do 31. 12. 2020
1.0 aktualizovaná k dátumu:
10.12.2015

Formulár č. Ú 2 - Zámer spracovania PHSR
Názov dokumentu

Zámer spracovania PHSR
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dulov 2014 - 2020

Forma spracovania Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dulov 2014 -2020 (ďalej len
„PHSR 2014-2020“) bol spracovaný v súlade s Metodikou na vypracovanie programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, ktorá bola vydaná Ministerstvom
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 18/8/2014 a to v nadväznosti na
novelu Zákona o podpore regionálneho rozvoja schválenej vládou SR 1. januára 2015.
- externí odborníci – spracovanie na kľúč, dodávateľ MAS Vršatec
- s poslancami, starostom a pracovníkmi samosprávy
Spôsob riadenia procesu spracovania:
Riadenie procesu
1. vytvorenie riadiaceho tímu. Riadiaci tím pozostával z:
spracovania
Dodávateľ:
MAS Vršatec: Mgr. Petra Šupáková, Ing. Zuzana Martonová, Mgr. Darina Krausová
Starosta obce:
Ing. Jozef Šamaj
Zástupca starostu:
Ing. Pavol Mišík
Pracovníci OcÚ:
Ing. Lucia Trošková, Mgr. Katarína Tomanová
Poslanci obecného zastupiteľstva:
Renáta Mikulová, Ing. Vladimír Backo
Zástupca z podnikateľského sektora:
Ing. Milan Staňo, Ing. arch. Emil Michálek
Zástupca z mimovládneho sektora:
Iveta Šubová, Jarmila Hrajková

Obdobie
spracovania
Financovanie
spracovania

Stretnutie riadiaceho tímu: 7. 4. 2015
2. zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou
Od septembra 2014 – do júna 2015
Financovanie spracovania obec hradí z vlastných zdrojov.
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Formulár č. Ú 3 - Harmonogram spracovania PHSR
Harmonogram spracovania PHSR
Termín
(2014/2015)
Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Realizačná časť
Finančná časť
Záver

Formulár č. Ú 5 - Osnova PHSR
Úvod
Táto časť zahŕňa:
• obsah dokumentu (podľa jednotlivých kapitol),
• stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PHSR,
• stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa vymedzeného
územia.
Časť 1: Analytická časť
Táto časť obsahuje:
• kompletnú analýzu vnútorného prostredia na základe overeného súboru kvantitatívnych
a kvalitatívnych dát (ďalej len „dátová základňa“) podľa jednotlivých oblastí vrátane
finančnej a hospodárskej situácie,
• ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia rozpracovaných
investičných a neinvestičných projektov k 31. 12. príslušného roku),
• analýzu silných a slabých stránok územia,
• identifikáciu hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia (výber hlavných faktorov),
• analýzu vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území (zoznam),
• ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia rozpracovaných
investičných a neinvestičných projektov realizovaných na národnej, príp. regionálnej
úrovni k 31. 12. príslušného roku),
• analýzu príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia (posúdenie hlavných faktorov
z hľadiska príležitostí a ohrození),
• analýzu väzieb územia,
• SWOT analýzu (súhrnná tabuľka, syntéza výsledkov),
• analýzu možných rizík a hrozieb, identifikáciu kritických oblastí rozvoja,
• identifikáciu východísk a možných riešení,
• odhad budúceho možného vývoja.
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Časť 2: Strategická časť
Táto časť obsahuje:
• víziu územia,
• formuláciu a návrh stratégie,
• výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja
(hospodárska, sociálna, environmentálna).
Časť 3: Programová časť
Táto časť obsahuje:
• konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám,
• súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt.
Časť 4: Realizačná časť
Táto časť obsahuje:
• popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,
• popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR, spôsob
komunikácie, kooperácie a koordinácie,
• stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,
• systém monitorovania a hodnotenia,
• akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2) - vecný a časový
harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov.
Časť 5: Finančná časť
Táto časť obsahuje:
• indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
• model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti
sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce/VÚC,
• hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.
Záver
Obsahuje informáciu o schválení a zverejnení PHSR.
Prílohy
• Príloha č. 1 - Zoznam členov riadiaceho tímu
• Príloha č. 2 - Zoznam skratiek použitých v PHSR
• Príloha č. 3 - Formulár č. Ú 9 - Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR vrátane
hodnotenia čerpania finančných prostriedkov pri realizácii PHSR (realizované aktivity,
projekty)
• Príloha č. 4 - Formulár A7b - Evidencia podnikateľských subjektov
• Príloha č. 5 - Formulár A8 - Evidencia nepodnikateľských subjektov (mimovládnych
organizácií)
• Príloha č. 6 - Formulár č. R 4 - Vzor monitorovacej správy
• Príloha č. 7 - Formulár č. F 6 - Finančný rámec pre realizáciu PHSR pre potreby súhrnného
prehľadu plánovaných projektov a aktivít
• Príloha č. 8 (nepovinná) – Kompletná analýza územia
• Príloha č. 9 (nepovinná) – Výsledok prieskumu verejnej mienky
Zdroj: vlastné spracovanie
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Formulár č. Ú 7 - Participatívne metódy použité pri zbere informácií
Metóda
Informovanie
Získavanie
verejnosti
názorov
verejnosti
Tlačené materiály
Verejné informačné tabule
Letáky rozdávané na verejných


podujatiach
Letáky rozposielané verejnosti


priamo
Prístupne, jednoducho napísaný


bulletin
Informačné formuláre, tabuľky


údajov, infografika
Brožúra s dotazníkovou
kartičkou na zadnej strane, ktorú
je možné odoslať
Technické správy /napríklad
EIA/
Listy (priama pošta)
Plagáty
Pútač
Výstavky a expozície na
verejných miestach
Internetové stránky – vrátane
verejných pripomienok tzv.


chatrooms
Využitie existujúcich médií
Účasť na miestnych aktivitách


a podujatiach
Zverejňovanie informácií
v miestnej tlači
Novinové články a príspevky
členov pracovných skupín,
vyjadrenia expertov
Tlačové konferencie
Stretnutia


Vystúpenia v obecnom


rozhlase/televízií
Reklama
Informačné služby
Telefónna informačná linka
Dni otvorených dverí
Návštevy lokalít (podobných


obcí)
Informačná
kancelária


s vyškolenými pracovníkmi
Stretnutia

7

Zohľadnenie
názorov
verejnosti
















2014 2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dulov

Stretnutia s kľúčovými
ľuďmi/skupinami
Ťažiskové skupiny
(reprezentatívne skupiny
predstavujúce verejnosť)
Verejné stretnutia
Návšteva v dotknutom území
Verejné semináre
Verejné vypočutie
Verejné vypočutie (s odbornou
skupinou )
Využitie miestnych ľudí na
získavanie názorov
Brainstormingové stretnutia
s verejnosťou
Rozhovory a prieskumy
Dotazník pre záujmové skupiny
Dotazník pre širokú verejnosť
Prieskumy verejnej mienky
Poradné skupiny
Miestne poradné skupiny
Odborné poradné skupiny
Pracovné skupiny
Riešenie problémov a metódy
dosiahnutia konsenzu
Využitie odborníkov
vyškolených v metódach
zapájania verejnosti
Využitie nezávislého
moderátora/facilitátora
Brainstorming
Nezávislí experti poskytujúci
poradenské služby
Rokovanie bez prítomnosti
moderátora/facilitátora
Rokovanie
za
prítomnosti
moderátora/facilitátora
Iné aktivity
Vzdelávacie programy na
vybrané témy (kľúčové,
kritické)
Spracovanie a vyhodnotenie
prípadových štúdií
Zdroj: vlastné spracovanie
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Formulár č. Ú 8 - Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov
Názov dokumentu

Platnosť dokumentu

Úroveň dokumentu

Zdroj

Územný plán obce
Dulov
Národná stratégia
regionálneho rozvoja
SR (NSRR)

2004

lokálna

Obecný úrad Dulov

2030

národná

www.mindop.sk

Program rozvoja
vidieka SR
Integrovaný regionálny
operačný program
Operačný program
Kvalita životného
prostredia
Operačný program
Ľudské zdroje
Regionálna
integrovaná územná
stratégie (RIUS)
Integrovaná stratégia
rozvoja územia
Európa 2020

2020

národná

www.mpsr.sk

2020

národná

www.mpsr.sk

2020

národná

www.opzp.sk

2020

národná

www.employment.gov.sk

regionálna

regionálna
2020

európska

www.ec.europa.eu

Formulár č. Ú 9 - Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR vrátane hodnotenia čerpania
finančných prostriedkov pri realizácii PHSR (realizované aktivity, projekty) (Príloha č. 3)
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ČASŤ 1 – Analytická časť

Analytická časť PHSR prináša komplexné zhodnotenie a analýzu východiskovej situácie aktuálneho stavu, v akom sa obec nachádza. Analytická časť PHSR zároveň obsahuje i odhad
budúceho možného vývoja a prípadné riziká vo väzbe na relevantné stratégie. Analýza informácií,
databáz, kvantitatívnych a kvalitatívnych dát odhaľuje i vnútorný potenciál územia a limitujúce
faktory rozvoja obce
Formulár č. A 1 - Zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych dát
Oblasť dát /téma
Zdroj dát
Webová stránka
Demografia
Štatistický úrad SR
www.statistics.sk
Bývanie
Štatistický úrad SR
www.statistics.sk
Školstvo a vzdelávanie
Štatistický úrad SR
www.statistics.sk
Zdravotníctvo
Štatistický úrad SR
www.statistics.sk
Sociálna starostlivosť
Štatistický úrad SR
www.statistics.sk
Ekonomická situácia
Štatistický úrad SR
www.statistics.sk
Zdroj: spracovanie autora
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ČASŤ 1.1 Analýza vnútorného prostredia

HOSPODÁRSKA OBLASŤ
Základná charakteristika
Obec Dulov leží na Považí v Ilavskej kotline na pravej strane rieky Váh. Obec vznikla
zlúčením dvoch obcí Dulov a Nová Ves. Prvá písomná zmienka o Dulove pochádza z roku 1259
(názov DULOW) a prvá písomná zmienka o Novej Vsi z roku 1388 (názov WYFALU). Okolo obce
sa rozprestiera rovina. Najnižší bod územia je 245 m.n.m., najvyšší 429 m.n.m. Do severozápadnej
časti katastra obce zasahuje územie Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Obec bezprostredne
susedí s obcou Horovce, zo severnej strany s Kvašovom, západne s Tuchyňou, južne so Savčinou
/obecná časť obce Pruské/, na druhej strane s Košecou a Tunežicami. Z obce je dobrý výhľad na ruiny
hradu Vršatec, na druhej strane na Strážovské vrchy.
Dopravné siete
Spojnicou obce s okolitými obcami a mestami je štátna cesta II. triedy (507/II), z ktorej sa do
obce odbočuje v smere od Púchova pri cintoríne na miestnu komunikáciu p.č. KN 168/10 a v smere
od Pruského pri kaplnke na miestnu komunikáciu p.č. KN 444/2. Dostupnosť do obce je dobrá, najmä
vzhľadom na blízkosť diaľnice, ktorá je od obce vzdialená cca 8 minút a krajského mesta Trenčín,
ktoré je vzdialené cca 30 km. Blízkosť mesta Ilava vytvára pre občanov Dulova relatívne priaznivú
príležitosť zamestnať sa v krajskom meste.
Pri výstavbe miestnych komunikácií sa ako prvá vybudovala hlavná komunikácia, ktorá vedie
stredom obce, postupne sa dobudovali aj bočné ulice. Pri výstavbe vodovodu, kanalizácie a neskôr
plynu sa značne poškodili cesty a chodníky, ktoré sa postupne etapovite dobudovávajú, keďže obec
má obmedzené zdroje finančných prostriedkov, ktoré by mohla jednorázovo investovať do
rekonštrukcie komunikácií.
Technický stav verejných budov
V obci existuje niekoľko dostupných verejných budov. Administratívnu funkciu plní budova
obecného úradu, kde sa zároveň nachádza aj kultúrny dom so spoločenskou miestnosťou, v ktorej sa
okrem kultúrnych, spoločenských podujatí konajú rôzne kurzy, stolnotenisové tréningy, tréningy
mažoretiek a iné. Priamo v obci sa nachádza tiež budova základnej školy a budova materskej školy,
v ktorých sa vzdelávajú deti z obce. Pre potreby DHZ bola postavená požiarna zbrojnica, športovci
(futbalisti) zase využívajú vlastnú budovu - šatne TJ. Všetky budovy potrebujú nutne rekonštrukciu,
keďže ich technický stav je nevyhovujúci v dôsledku zastaranosti. Prevádzkové náklady budov sú
momentálne vysoké, preto bude potrebná najmä výmena vykurovacieho systému a zateplenie budov.
Potrebná je rekonštrukcia strechy, elektroinštalácie, výmena podlahy, inventáru a rekonštrukcia
sociálnych zariadení. V rámci budovy materskej školy bude tiež potrebné zavedenie kanalizácie.

Podnikateľská sféra
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Podľa stavu zápisov v obchodnom registri príslušného súdu a registrácie na živnostenskom úrade
na území obce k 22. 07. 2014 podnikalo 19 spoločností s ručením obmedzeným a 61 aktívnych
fyzických osôb – živnostníkov. Z nich podľa hlavnej činnosti vedenej v registri pôsobia v
poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove 3 podnikatelia, v priemyselnej výrobe 29 podnikateľov, v
stavebníctve 10, vo veľkoobchode a maloobchode; oprave motorových vozidiel a motocyklov 10, v
doprave a skladovaní 1, v ubytovacích a stravovacích službách 2, v odborných, vedeckých a
technických činnostiach 3, v administratívnych a podporných službách 1, v zdravotníctve a sociálnej
pomoci 1 a ostatných činnostiach 1.
Trh práce
V obci nie je dostatok príležitostí zamestnať sa. Prevažná väčšina obyvateľstva odchádza za
prácou do okolitých obcí a väčších miest. Túto skupinu tvorí 84 % pracujúcich obyvateľov. Najviac
zamestnancov pracuje v odvetviach hospodárstva, ktoré zobrazuje Tabuľka 1.
Tabuľka 1: Odvetvia hospodárstva, v ktorých pracujú obyvatelia obce Dulov

Odvetvie hospodárstva
Výroba výrobkov z gumy a plastu

Muži
33

5

Spolu
38

Z toho
dochádza do
zamestnania
38

Ženy

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

37

19

56

53

Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

31

7

38

30

Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov

16

17

33

24

9

18

27

24

Ostatné odvetvia hospodárstva

137

117

254

206

Spolu

263

183

446

375

Vzdelávanie

Zdroj: ŠÚ SR, krajská správa Trenčín; údaje zo sčítania obyvateľstva v roku 2011

SOCIÁLNA OBLASŤ
Demografia
Z hľadiska počtu obyvateľov sa obec Dulov radí medzi malé obce (924. miesto medzi obcami,
z celkového počtu 2 753 obcí). Najvyšší medziročný prírastok bol v roku 2010, kedy celkový stav
obyvateľstva narástol oproti roku 2009 o 12 obyvateľov, čo predstavuje 1,31 % nárast. V roku 2011
bol zaznamenaný najvyšší počet obyvateľov počas sledovaného obdobia, a to 933 obyvateľov. Oproti
roku 2008 predstavuje tento stav nárast o 1,08 %. Môžeme teda tvrdiť, že demografický vývoj v obci
stagnuje. Táto situácia môže súvisieť s nedostatočnými možnosťami na rozvoj v oblasti bývania.
Vzhľadom na to, že pozemky nachádzajúce sa v katastri, patria prevažne Urbárskemu spoločenstvu
alebo súkromným vlastníkom, nemá obec možnosti na vytváranie podmienok vhodných pre novú
individuálnu bytovú výstavbu (IBV) alebo bytovú výstavbu (BV). Napriek tomu by obec mala záujem
o vybudovanie inžinierskych sietí pre potreby IBV.

Tabuľka 2 : Vývoj počtu obyvateľov v obci Dulov od roku 2008 do roku 2013
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Počet
obyvateľov

Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Prírastok/Úbytok
absolútne/ v %

Index
rok 2008 = 100

923

Muži
487

Ženy
436

916

484

432

-7

-0,76

99,24

928

492

436

12

1,31

100,54

933

487

446

5

0,54

101,08

928

479

449

-5

-0,54

100,54

472

457

929
1
0,11
Zdroj: ŠÚ SR, krajský úrad Trenčín; spracovanie autora

100,65

-

-

100

Vekovú štruktúru obyvateľstva môžeme charakterizovať vzhľadom na index starnutia ako
regresívnu, keďže v celom sledovanom období bola hodnota ukazovateľa vyššia ako 100. V roku
2010 dosiahol tento ukazovateľ najvyššiu hodnotu a to 170,15. V nasledujúcich rokoch sa hodnota
indexu starnutia znižovala, čo spôsobilo najmä prijatie nového definovania ekonomických vekových
skupín z Európskej únie. V tomto období sa už hodnoty ukazovateľa pohybujú okolo 100.
Graf 1: Vývoj indexu starnutia v obci Dulov v rokoch 2008 – 2013
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Zdroj: ŠÚ SR krajský úrad Trenčín; spracovanie autora

Školstvo
Priamo v obci je zabezpečené základné vzdelanie pre žiakov 1. stupňa. Od 1. septembra 2008
je zriaďovateľom základnej školy obec Dulov. Škola funguje ako dvojtriedna. Súčasťou školy je aj
školský klub detí, v ktorom žiaci trávia čas po vyučovaní. Do augusta 2008 bola škola elokovaným
pracoviskom Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom.
V obci je zriadená aj materská škôlka s 1,5-triedou. Zriaďovateľom Materskej školy v Dulove
je obec Dulov. Pri MŠ je zriadená školská jedáleň, ktorá ponúka možnosť stravovania pre deti MŠ
ako aj ZŠ a ostatných obyvateľov obce.
Kultúra, šport a voľný čas
Voľný čas môžu obyvatelia tráviť v priestoroch viacúčelového
využívané najmä školopovinnými deťmi počas telesnej výchovy,
k dispozícii telocvičňu. Mimo školského vyučovania je k dispozícii
hodinách každý deň na požiadanie. Najmenšie deti majú možnosť
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ihrisku, ktoré sa nachádza oproti budove obecného úradu. Ide však len o dva prvky v podobe
preliezok, ktoré sú zastarané.
Veľmi obľúbeným športom medzi občanmi je futbal, ktorý má v obci už tradíciu. Od roku 1980
sa futbalové družstvo mužov v Dulove zúčastňuje futbalového turnaja s názvom O pohár starostu
obce, kde súťažia futbalové družstvá zo štyroch obcí – Tuchyňa, Dulov, Mikušovce a Červený
Kameň. Je to putovný turnaj, ktorý sa každoročne koná v jednej z týchto štyroch obcí. Známa a veľmi
obľúbená športová akcia je Beh okolo Dulova, ktorý sa koná už od roku 1971, vždy v tretiu októbrovú
nedeľu na obecné hody.
Na kultúrnom živote sa vo veľkej miere podieľajú záujmové skupiny, ktoré v obci pôsobia.
Spomenieme napríklad Dobrovoľný hasičský zbor, Telovýchovná jednota „JEDNOTA“ Dulov,
Dulovské mažoretky, Jednota dôchodcov, Urbárska obec – pozemkové spoločenstvo Dulov, Lesné
spoločenstvo Briezie a i. Negatívnym javom je nezáujem niektorých obyvateľov o veci verejné,
mnohokrát aj kultúrne. Z prieskumu verejnej mienky vyplynulo, že ľahostajnosť ľudí a naštrbené
medziľudské vzťahy patrí medzi jeden z najväčších problémov v obci.

ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
Prírodné podmienky
Prírodné podmienky na území sú ovplyvňované klímou Bielych Karpát, ktorých lesy
zachytávajú ročne veľa zrážok. Vďaka tejto skutočnosti môžeme považovať zásoby závlahovej vody
za optimálne. Zo západu preteká obcou Tovarský potok, ktorý tečie z Červenokamenskej doliny
a tvorí hranicu v južnej časti s Tuchyňou a Savčinou. Na okraji územia obce preteká rieka Váh a tvorí
nepatrnú hranicu s Tunežicami a Košecou. Na severovýchode tvorí hranicu s Horovcami potok
Kvašovan, inak nazývaný aj Suchlica. Tento názov dostala rieka kvôli častému vysychaniu v letných
mesiacoch. Vlieva sa do Lednického potoka, ktorý tečie pozdĺž Váhu z Lednických Rovní. Na tomto
potoku je vybudovaná vodná plocha pre rybolov, preteká do vodnej plochy Kalná a vlieva sa do
Tovarského potoka. Veľkú vodnú plochu tvoria dva rybníky patriace Urbárskej obci, len časť
rybníkov patrí do majetku obce. Často sú využívané na rybolov a rekreáciu. V súvislosti s rybolovom
sa tu tradične konajú rybárske preteky, ktoré organizuje Urbárska obec Dulov.
Pôda na území obce je prevažne hlinitopiesčitej kvality a je veľmi úrodná. V západnej
a severozápadnej časti majú pôdy zhoršenú kvalitu, sú prevažne hlinitoílovité až ílovité. Na
poľnohospodárske účely sa využíva 66,85 % pôdy z celkovej výmery územia obce. Orná pôda
predstavuje najväčšiu plochu, a to 43,70 % územia.
Tabuľka 3: Rozdelenie poľnohospodárskej pôdy v rámci celkovej výmery územia obce

Celková
Poľnohospodárska
výmera územia pôda
Orná pôda Chmeľnica Vinica
obce
SPOLU
5 534 995
3 700 267 2 419 304
0
100 %
66, 85 %
43, 70%
0

Záhrada
0
0

155 465
2, 81 %

Zdroj: ŠÚ SR krajský úrad Trenčín; spracovanie autora

Tabuľka 4: Rozdelenie nepoľnohospodárskej pôdy v rámci celkovej výmery územia obce Dulov
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Trvalý
trávny
porast
4 971 1 120 527
0, 09 %
20, 25 %

Ovocný
sad
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Celková
výmera územia
obce
5 534 995
100 %

Nepoľnohospodárska
pôda
SPOLU
1 834 728
33, 15%

Lesný
pozemok

Vodná
plocha

760 115
13, 73 %

431 007
7, 79 %

Zastavaná
plocha a
nádvorie
412 139
7, 45 %

2014 2020

Ostatná
plocha
231 467
4, 18 %

Zdroj: ŠÚ SR krajský úrad Trenčín; spracovanie autora

Vodovod a kanalizácia
V roku 1993 sa začala výstavba vodovodu a súčasne aj kanalizácie v obci. V roku 1999 sa
začalo i s výstavbou čistiarne odpadových vôd (ČOV). V roku 2000 bol vodovod spustený do
prevádzky a prvé domácnosti boli zásobované pitnou vodou. Niektoré domácnosti však aj naďalej
využívajú vodu z vlastných studní. Časť vybudovanej kanalizácie bola skolaudovaná v roku 2002
a spustila sa prevádzka ČOV, ktorá slúži aj pre obec Horovce. V súčasnosti je však kapacita tejto
ČOV nedostatočná a vzhľadom na jej veľké hydraulické a látkové zaťaženie je nutná rekonštrukcia
spojená s intenzifikáciou .
Kvalita životného prostredia
V obci sa separuje niekoľko komodít: plasty, sklo, papier, kov, textílie, elektronika, batérie.
Komunálny odpad je vyvážaný každý nepárny týždeň. Negatívnym javom v oblasti životného
prostredia je tvorba čiernych skládok v katastrálnom území obce. Ide hlavne o stavebný materiál,
ktorý vzniká pri rôznych rekonštrukciách a úpravách hospodárskych budov. Samospráva obce sa
dlhodobo stretáva s nezáujmom niektorých občanov o životné prostredie, čo vedie k nesprávnemu
nakladaniu s odpadom a tvorbou spomínaných skládok.
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ČASŤ 1.2 Analýza vonkajšieho prostredia

HOSPODÁRSKA OBLASŤ
Obec Dulov má vďaka existencii vyhľadávaných rybníkov potenciál v rozvoji cestovného
ruchu. Príležitosťou by bolo vytvorenie rekreačného strediska, kde by boli umiestnené oddychové
zóny s posedením a ohniskami. Hlavné využitie – rybolov, by zostalo zachované. V tomto prípade je
potrebné rokovanie o situácii s Urbárskou obcou, pozemkovým spoločenstvom, keďže väčšia časť
pozemkov je v ich vlastníctve.
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a ochrana verejného majetku by mohla byť dosiahnutá
zavedením kamerového systému. Zámer spočíva v predídení vandalizmu, ktorý sa niekedy najmä vo
večerných hodinách na území obce objavuje.
Verejné budovy, ktoré sú vo vlastníctve obce, nutne potrebujú rekonštrukciu. V súčasnosti sú
prevádzkové náklady budov vysoké a ak by sa ani v budúcnosti situácia nezmenila, je možné
predpokladať ďalšie náklady spojené s udržiavaním verejných budov.
Realizácia potrebných a želaných projektov je vo veľkej miere podmienená dostatkom
finančných zdrojov. Vzhľadom na to, že obec nedisponuje prebytkom finančných prostriedkov,
príležitosť predstavuje získanie podpory z rôznych grantov, z fondov Európskej únie, či zo štátneho
rozpočtu. Zároveň tu však vzniká hrozba neúspechu predkladaných žiadostí o nenávratný finančný
príspevok. S predkladaním žiadostí o NFP súvisí tiež administratívna náročnosť na vypracovanie
žiadostí, s ktorou však môže pomôcť členstvo v MAS Vršatec, ktorá túto administratívnu prácu
dokáže zastrešiť.

SOCIÁLNA OBLASŤ
V rozvoji sociálnej oblasti predstavuje najväčšiu príležitosť zlepšenie medziľudských
vzťahov, ktoré sú aj podľa prieskumu verejnej mienky nepriaznivé. Zvýšenie záujmu obyvateľov
o zlepšovanie kvality spoločenského života sa dá dosiahnuť združovaním občanov do rôznych
súborov, krúžkov a aktivít, najmä verejnoprospešných, ktoré budú viesť k spolupatričnosti občanov.
Z prieskumu verejnej mienky vyplynulo, že niektorí občania majú záujem zapájať sa vo verejnom
záujme dobrovoľnými aktivitami na združovaní občanov. Ide najmä o aktivity v oblasti hudby,
jazykových kurzov, ukážky strojárskej výroby pre žiakov základnej školy, kurzy ručných prác, či
úprava verejných priestranstiev.
Dôležitým bodom je zlepšenie demografickej situácie, a to formou udržania obyvateľov
v obci a prilákania mladých rodín za bývaním. Tento stav môže obec dosiahnuť zlepšovaním
občianskej vybavenosti, ale tiež vytvorením vhodných podmienok pre vznik novej individuálnej
bytovej výstavby. Obec nemá v majetku pozemky vhodné na výstavbu, avšak v prípade získania
takýchto pozemkov má záujem aj o vytvorenie inžinierskych sietí pre potreby IBV.
Príležitosť vzniká tiež v rozvoji športovej oblasti. Vytvorením multifunkčnej spevnenej
plochy v areáli základnej školy by sa vytvoril priestor pre trávenie voľného času mládeže.
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ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
Vzhľadom na polohu obce v pokojnom prostredí v blízkosti prírody je príležitosťou do
budúcnosti udržiavanie zelených plôch a čistoty verejných priestranstiev. Ohrozením môže byť
ľahostajnosť niektorých občanov k životnému prostrediu, čím sa znižuje jeho kvalita. Zlepšenie by
mohlo nastať zvyšovaním environmentálneho povedomia občanov, napríklad formou informačných
letákov distribuovaných do každej domácnosti, kde budú občania oboznámení s možnosťami
správneho separovania odpadu a finančnou náročnosťou nakladania s odpadmi pri nedostatočnej
separácii, či odstraňovaní čiernych skládok.
Výrazné ohrozenie predstavuje súčasný havarijný stav čistiarne odpadových vôd, ktorá
predstavuje hrozbu v podobe znečisťovania životného prostredia. Príležitosťou by bola spolupráca
s obcou Horovce, ktorej obyvatelia sú tiež napojení na ČOV, pri realizácii rekonštrukcie spojenej
s intenzifikáciou ČOV (potrebné kapacitné rozšírenie a výmena technológie).
V čase prívalových dažďov ohrozuje pokojný život obyvateľov aj potok v časti Nová Ves,
ktorý môže zaplaviť miestne komunikácie. Je potrebné vykonať protipovodňové opatrenia v podobe
prečistenia a regulácie.
Formulár č. A 6 - STEEP analýza
Sociálne
Ekonomické
Starnutie
populácie

Zvyšovanie
odvodového
zaťaženia

Zvyšovanie
ekonomickej
závislosti
obyvateľstva

Nízke
dane
Vplyv
politiky

Ekologické

Politické

Hodnoty

Politika
vlády
Vytváranie čiernych
v konkrétnej
Tímová spolupráca
skládok
oblasti

podielové Nedostatočná osveta
Legislatíva
o ŽP
daňovej

Hrozby záplav

Zníženie
kúpyschopnosti
obyvateľstva
Racionalizačné
opatrenia a program
úspory nákladov v
samospráve
a
obecných budovách
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Nezáujem
verejné

o veci

Dobrovoľná práca
občanov
Pokračovanie
v tradíciách obce
v organizovaní
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a spoločenských
podujatí
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ČASŤ 1.3 Zhodnotenie súčasného stavu územia
Formulár č. A 5 - SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

výhodná poloha vzhľadom na blízkosť diaľnice
existencia vzdelávacích inštitúcií na území obce –
základná škola a materská škola
dlhoročná tradícia v organizovaní kultúrnych,
spoločenských a športových podujatí
vysoká aktivita miestnych spolkov a združení
a ich podieľanie sa na kultúrnom živote
pokojné prostredie
existencia rybníkov využívaných na rybolov
a rekreáciu
kvalitná úrodná pôda
kompletne vybudovaná kanalizačná a vodovodná
sieť

Príležitosti

nedostatok pracovných príležitostí priamo
v obci
nevyhovujúci technický stav verejných
budov
starnutie obyvateľstva
stagnácia demografického vývoja
nezáujem občanov o veci verejné
nedostatočná kapacita ČOV a zastaraná
technológia
tvorba čiernych skládok
nezáujem o životné prostredie
Ohrozenia

rozvoj cestovného ruchu v súvislosti s rybníkmi
zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a ochrany
majetku
spolupráca s MAS Vršatec
dobrovoľná práca obyvateľov na
verejnoprospešných aktivitách
združovanie občanov spoločných aktivít
zlepšenie medziľudských vzťahov
rozvoj v športovej oblasti
priaznivé prostredie pre udržanie a prisťahovanie
mladých rodín
udržiavanie zelene a čistoty v obci
zvýšenie environmentálneho povedomia
spolupráca s obcou Horovce pri obnove ČOV
vyriešenie problému s pozemkami pre IBV
vyriešenie nedostatočnej zamestnanosti v obci

zvýšená kriminalita a vandalizmus
nedostatok vlastných finančných zdrojov obce
administratívna náročnosť pri vypracovávaní
projektov predkladaných pri žiadosti o NFP
neúspešnosť predkladaných žiadostí
o nenávratný finančný príspevok
zvýšenie prevádzkových nákladov verejných
budov
nedostatok obecných pozemkov pre rozvoj
IBV
znečisťovanie životného prostredia v dôsledku
ľahostajnosti niektorých obyvateľov
ekologická havária v dôsledku havarijného
stavu ČOV
hrozba záplav

Formulár č. A 14 - Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík
Druh rizika
Technické

Ekologické
Sociálne

Objekt
rizika
Verejné
budovy vo
vlastníctve
obce
Životné
prostredie
Spoločenský
život

Ekonomické Rozpočet
obce

Zdroj rizika

Nežiaduce
dôsledky
Nedostatok financií na Zastaraný
obnovu verejných budov
technický
budov
Obyvatelia obce

Pravdepodobnosť
70 %
stav

Vytváranie
90 %
čiernych skládok
Nezáujem obyvateľov o Nízka
kvalita 80 %
veci verejné
spoločenského
života
Štát a jeho politika
Nízke zdroje na 90%
rozvoj obce
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ČASŤ 2 - Strategická časť

Strategická časť PHSR nadväzuje na analytickú časť. Záver analytickej časti obsahuje
analýzu a hodnotenie možných rizík. Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja obce pri
zohľadnení jej vnútorných špecifík a určí hlavné ciele a priority rozvoja obce pri rešpektovaní
princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia.
Strategická časť obsahuje:
 víziu územia
 formuláciu a návrh stratégie
 výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách – oblastiach rozvoja
(hospodárska, sociálna, environmentálna).
Stanovenie vízie predstavuje očakávaný stav, ktorý má obec Dulov dosiahnuť z dlhodobého
hľadiska. Vymedzuje rámec pre definovanie strategických cieľov a priorít na obdobie
nasledujúcich 6 rokov a postupov na ich dosiahnutie.
Obec Dulov má stanovenú nasledovnú víziu, ktorá zodpovedá dosiahnutým výsledkom počas
rokov 2007-2013 a aj očakávaniam do roku 2020:
Formulár č. S 1 - Plánovací formulár – Vízia
„Obec Dulov bude moderná, prístupná obec, atraktívna pre svojich obyvateľov vďaka
kvalitným podmienkam pre život a rozvinutej sociálnej sfére. Zároveň bude predstavovať
ekonomicky výhodné prostredie pre podnikateľov, čím sa zvýši celková úroveň hospodárskej
oblasti.“
Rozvojová stratégia
Na základe komplexnej analýzy územia obce Dulov a určenia slabých a silných stránok,
príležitostí a ohrození v oblasti hospodárskej, sociálnej a environmentálnej, môžeme určiť
rozvojovú stratégiu obce a jej prioritné ciele.
Strategickým cieľom obce je „Zvýšenie kvality života obyvateľov obce Dulov
a podpora cestovného ruchu využitím potenciálu, ktorým disponuje v podobe Dulovských
jazier a výhodnou polohou.“
Na základe uvedených skutočností boli navrhnuté jednotlivé aktivity v rámci
hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti, ktoré pri ich postupnej realizácii budú viesť
k napĺňaniu strategického cieľa obce Dulov.
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1. Prioritná oblasť - HOSPODÁRSKA
V hospodárskej oblasti sa bude rozvoj zameriavať najmä na zabezpečenie kvalitnej
infraštruktúry. Postupne sa budú rekonštruovať miestne komunikácie a chodníky, významná
bude aj výstavba nových. Samospráva má v pláne najmä vybudovanie cestnej komunikácie
v úseku od Vanka po Černušku a rekonštrukciu cesty k čistiarni odpadových vôd a od kostola
okolo Požiarnej zbrojnice po areál družstva. V ďalšom období plánuje aj rekonštrukciu ďalších
ciest a výstavbu nových. V rámci rekonštrukcie ide o tieto úseky: od kostola okolo Materskej
školy a okolo Hasičskej zbrojnice po areál družstva, od pohostinstva Légia po kostol – vedľajšia
cesta, cesta ku Kubánovcom č. 137, za družstvom smer Kubianská. Snaha o výstavbu nových
ciest bude orientovaná najmä na tieto úseky: od Troškovej po Černuškovú, prepoj
Súhrada/Priekopy, Hrbky II. Do roku 2020 sa plánuje výstavba chodníkov na rázcestí (od
kaplnky po Novosadovcov a od čakárne po zastávku autobusov) a v úseku od Medňanského po
Burdeja. Potrebná bude aj rekonštrukcia chodníka v úseku od Gregušku po Pánovú. V ďalšom
období bude mať samospráva záujem aj o rekonštrukciu chodníka na ulici Kubianská a na ulici
od materskej školy po areál družstva. Snaha zo strany samosprávy je aj o výstavbu ďalších
chodníkov, a to v častiach od Medňanského po Burdeja, od Hantáka po chodník Mičudu, od
základnej školy po čakáreň Fúsek, od Fúseka po Mončeka, k ihrisku a v úseku od Mišika po
Žalúdka M.
V rámci podpory cykloturistiky bude obec svoj záujem smerovať najmä na vybudovanie
cyklochodníka v lokalite Dulovské rybníky, a to aj v spolupráci s MAS Vršatec a napojením na
plánovanú Vážsku cyklomagistrálu. V prípade priaznivej finančnej situácie by mala
samospráva záujem aj o vytvorenie ďalších cykloturistických chodníkov, ktorými by sa
dosiahlo prepojenie obce od pamätného kríža pri hlavnej ceste Nemšová – Púchov, a tiež okolia
futbalového ihriska s Dulovskými rybníkmi.
Vypracovaním nového územného plánu sa čiastočne vyriešia otázky bývania a rozvoja
priemyselnej činnosti. Samospráva má v pláne podporovať priaznivý demografický vývoj
vytvorením vhodných podmienok pre vznik novej individuálnej bytovej výstavby (IBV). Hoci
nevlastní pozemky vhodné na výstavbu, v prípade získania takýchto pozemkov má záujem aj
o vytvorenie inžinierskych sietí pre potreby IBV.
Podpora domácich producentov bude zabezpečená vytvorením krytého prístrešku pri
kultúrnom dome, kde budú môcť svoje výrobky či produkty nadspotreby prezentovať pri
rôznych kultúrnych podujatiach.
2. Prioritná oblasť - SOCIÁLNA
V rámci sociálnej oblasti bude dôležité najmä zlepšenie technického stavu verejných
budov, ktoré sú momentálne v nevyhovujúcom stave. Ide najmä o rekonštrukciu základnej
školy, materskej školy a kultúrneho domu. Rekonštrukciou verejných budov sa dosiahne nielen
estetický výsledok, ale najmä ekonomicky pozitívny, a to znížením prevádzkových nákladov.
Projekty budú zamerané aj na podporu športových činností, ktoré majú v obci tradíciu.
Pri budove základnej školy sa vytvorí multifunkčná spevnená plocha, ktorá bude prispôsobená
pre viaceré druhy športu. Snaha bude tiež o zlepšenie technického stavu súčasného
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viacúčelového ihriska, a to zabezpečením osvetlenia a vybudovaním sociálnych zariadení
v areáli. Pre najmenšie deti bude vytvorené detské ihrisko, ktoré nahradí súčasné
v nevyhovujúcom technickom stave.
V prípade pamiatkových a náboženských objektov – zvoníc a kaplnky, bude vykonaná
rekonštrukcia, aby sa zachovali tradičné hodnoty, a zároveň sa zlepšil estetický vzhľad. Obec
má v pláne aj rekonštrukciu oplotenia areálu cintorína, ktorý slúži nielen pre občanov Dulova,
ale tiež susednej obce Horovce.
Samospráva má záujem aj o vytváranie nových spoločenských podujatí, ktoré by sa
časom stali v obci tradíciou. Volené budú najmä také podujatia, ktoré budú v občanoch
podmieňovať pocit spolupatričnosti a súdržnosti. Výsledkom bude zlepšenie medziľudských
vzťahov a zvýšený záujem občanov o podieľaní sa na veciach verejných.
3. Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA
Významným projektom v oblasti životného prostredia bude rekonštrukcia čistiarne
odpadových vôd, v rámci ktorej sa rozšíri kapacita a vymení sa nevyhovujúca technológia.
Tento bod bude dôležitý nielen pre obec Dulov, ale tiež susediacu obec Horovce, ktorej občania
sú tiež napojení na čistiareň.
Pravidelným organizovaním brigády, v rámci ktorej budú dobrovoľníci čistiť kataster obce od
odpadu, sa dosiahne celkové zlepšenie životného prostredia v obci a predíde sa vytváraniu
nežiaducich čiernych skládok.
V rámci protipovodňových opatrení sa vypracuje štúdia na zistenie aktuálneho stavu
potoka v časti Nová Ves, ktorý sa v čase prívalových dažďov vylieva.
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Formulár č. S 2 - Tabuľka strategických cieľov a opatrení
Vízia
1.

Prioritná oblasť/opatrenie - Hospodárska oblasť

Projekt 1.1
Rekonštrukcia miestnych
komunikácií
Projekt 1.1.1
Výstavba cestnej komunikácie
od Vanka po Černušku
Projekt 1.1.2
Rekonštrukcia cesty od kostola
okolo Hasičskej zbrojnice po
areál družstva
Projekt 1.1.3
Rekonštrukcia cesty k ČOV

Projekt 1.3
Vybudovanie cyklistického
chodníka v lokalite Dulovské
rybníky

Projekt 1.2
Rekonštrukcia chodníkov
Projekt 1.2.1
Výstavba chodníka na rázcestí
(od kaplnky po Novosadovcov
a od čakárne po zastávku
autobusov)
Projekt 1.2.2
Rekonštrukcia chodníka v
úseku od Gregušku po Pánovú
Zdroj: spracovanie autora

Projekt 1.6
Rozšírenie priemyselnej zóny
v zmysle územného plánu

Projekt 1.4
Vypracovanie územného
plánu
Projekt 1.5
Dobudovanie inžinierskych
sietí pre potreby IBV

Projekt 1.7
Vytvorenie krytého prístrešku

2.

Prioritná oblasť/opatrenie - Sociálna oblasť

Projekt 2.1
Rekonštrukcia verejných
budov
Projekt 2.1.1
Rekonštrukcia kultúrneho
domu
Projekt 2.1.2
Rekonštrukcia základnej
školy
Projekt 2.1.3
Rekonštrukcia materskej školy

Projekt 2.5
Zlepšenie technického
stavu cintorína

Projekt 2.2
Vybudovanie verejného
priestranstva a
multifunkčnej plochy

Projekt 2.7
Podpora športových aktivít

Projekt 2.3
Vybudovanie detského
ihriska
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Projekt 2.4
Rekonštrukcia
viacúčelového ihriska

Projekt 2.6
Zlepšenie technického
stavu pamiatkových a
náboženských objektov

Projekt 2.8
Podpora kultúrnej sféry
Projekt 2.9
Rozvoj cestovného ruchu v
lokalite Dulovské rybníky

3.

Prioritná oblasť/opatrenie Environmentálna oblasť
Projekt 3.1
Projekt 3.3
Rozšírenie kapacity
Zvyšovanie kvality
ČOV a výmena
životného
technológie
prostredia
Projekt 3.2
Protipovodňové
opatrenia
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Formulár č. S 3 - Záznam z verejného prerokovania 1
Zápis o verejnom prerokovaní strategického dokumentu
Názov dokumentu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dulov 2014 - 2020
Pripomienkovanie realizoval: Samospráva
Termín pripomienkovania: 22. 5. 2015 – 30. 5. 2015
Oznam uverejnený: internetová stránka obce Dulov; verejný rozhlas v obci Dulov; informačné
tabule v obci Dulov
Text dokumentu k dispozícii: internetová stránka obce Dulov; Obecný úrad Dulov
Spôsob doručenia pripomienok: neboli doručené žiadne pripomienky
Počet pripomienok: celkový počet: 0 akceptované: 0
Zápis vypracoval: Mgr. Darina Krausová, dňa 5. 6. 2015, podpis
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ČASŤ 3 - Programová časť
Programová časť PHSR nadväzuje na strategickú časť a obsahuje opatrenia a projekty
vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám. Zmyslom programovej časti je jej
príspevok k splneniu stanoveného strategického cieľa.
Formulár č. P 1 - Tabuľka opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí
Opatrenie
Projekt/Aktivita

Opatrenie 2
Sociálny rozvoj

Opatrenie 3
Rozvoj
environmentálnej
oblasti

Projekt 1.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Projekt 1.1.1 Výstavba cestnej komunikácie od Vanka po Černušku
Projekt 1.1.2 Rekonštrukcia cesty od kostola okolo Hasičskej zbrojnice
po areál družstva
Projekt 1.1.3 Rekonštrukcia cesty k ČOV
Projekt 1.2 Rekonštrukcia chodníkov
Projekt 1.2.1 Výstavba chodníka na rázcestí (od kaplnky po
Novosadovcov a od čakárne po zastávku autobusov)
Projekt 1.2.2 Výstavba chodníka v úseku od Gregušku po Pánovú
Projekt 1.3 Vybudovanie cyklistického chodníka v lokalite Dulovské
rybníky
Projekt 1.4 Vypracovanie územného plánu
Projekt 2.1 Rekonštrukcia verejných budov
Projekt 2.1.1 Rekonštrukcia kultúrneho domu
Projekt 2.1.2 Rekonštrukcia základnej školy
Projekt 2.1.3 Rekonštrukcia materskej školy
Projekt 2.2 Vybudovanie verejného priestranstva a multifunkčnej
plochy
Projekt 2.3 Vybudovanie detského ihriska
Projekt 3.1 Rozšírenie kapacity ČOV a výmena technológie

Zdroj: spracovanie autora
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Prioritná
oblasť
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska
Sociálna
Sociálna
Sociálna
Sociálna
Sociálna
Sociálna
Environmentálna
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Formulár č. P 3 - Formulár pre prípravu projektov
Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.1
Názov projektu
Výstavba cestnej komunikácie od Vanka po
Černušku
Garant
Obec Dulov
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
2014 - 2016
Stav projektu pred realizáciou
Neexistujúca komunikácia pri novej IBV
Cieľ projektu
Dobudovanie infraštruktúry v obci
Výstupy
Nový asfaltový povrch
Užívatelia
Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu
300 m
Poznámky
PRV 2014 - 2020
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
Vypracovanie
projektovej Projektant
2014
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
2014
Spracovanie
a
registrácia Externý manažment
10/2015
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
10 – 12/2015
Predloženie projektu
Obec Dulov
12/2015
Realizácia
Vybraný dodávateľ
3 – 6/2016
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
Náklady z toho verejné zdroje
z
toho
(rok)
spolu
súkromné
(eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Obec
Príprava VO
2015
800
800
Externý manažment
2015
800
800
Realizácia projektu
2016
180 000 180 000
Spolu
181 600 180 000
1 600
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.2
Názov projektu

Rekonštrukcia cesty od kostola okolo
Hasičskej zbrojnice po areál družstva
Obec Dulov
2016
Časť komunikácie je zdevastovaná
komunikácie neexistuje
Dobudovanie infraštruktúry v obci
Nový asfaltový povrch
Obyvatelia obce
225 m
PRV 2014 - 2020

Garant
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik

a časť

Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
projektovej Projektant
2/2016

Vypracovanie
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Spracovanie
a
registrácia
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Verejné obstarávanie
Predloženie projektu
Realizácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
(rok)

Stavebný úrad
Externý manažment

2/2016
2 – 3/2016

Odborne spôsobilá osoba
Obec Dulov
Vybraný dodávateľ

2 – 3/2016
3/2016
6 – 10/2016

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje
EU

Spracovanie
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
Externý manažment
Realizácia projektu
Spolu

2016

1 500

2016
2016
2016

800
800
120 000
123 100

ŠR

VÚC

z
toho
súkromné
zdroje
Obec
1 500
800
800

120 000
120 000
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.3
Názov projektu
Garant
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou

Rekonštrukcia cesty k ČOV
Obec Dulov
2018
Existujúca cesta, ktorá potrebuje
povrchov
Dobudovanie infraštruktúry
Výmena povrchového asfaltu
Obyvatelia obce
400 m
Obecný rozpočet

Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik

výmenu

Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
projektovej Projektant
1 – 3/2018

Vypracovanie
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Verejné obstarávanie
Predloženie projektu
Realizácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
(rok)

Stavebný úrad
Odborne spôsobilá osoba
Obec Dulov
Vybraný dodávateľ
Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje
EU

Spracovanie
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
Realizácia projektu
Spolu

4/2018
3 – 5/2018
5/2018
5 – 10/2018

2018

2 000

Obec
2 000

2018
2018

1 000
100 000
103 000

1 000
100 000
103 000
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ŠR

VÚC

z
toho
súkromné
zdroje
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.1
Názov projektu

2014 2020

Výstavba chodníka na rázcestí (od kaplnky po
Novosadovcov a od čakárne po zastávku
autobusov)
Obec Dulov
2015 - 2016
Neexistujúci chodník
Dobudovanie infraštruktúry v obci
Vybudovanie chodníka a rekonštrukcia zastávky
Obyvatelia obce
50 m
PRV 2014 - 2020

Garant
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
Vypracovanie
projektovej Projektant
7 – 10/2015
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
10/2015
Spracovanie
a
registrácia Externý manažment
10 – 12/2015
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
10 – 12/2015
Predloženie projektu
Obec Dulov
1/2016
Realizácia
Vybraný dodávateľ
3 – 6/2016
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
Náklady z toho verejné zdroje
z
toho
(rok)
spolu
súkromné
(eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Obec
Spracovanie
2015
1 000
1 000
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
2015
800
800
Externý manažment
2015
800
800
Realizácia projektu
2016
40 000
40 000
Spolu
42 600
40 000
2 600
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.2
Názov projektu

2014 2020

Výstavba chodníka v úseku od Gregušku po
Pánovú
Obec Dulov
2018
Neexistujúci chodník
Dobudovanie infraštruktúry v obci
Nový chodník
Obyvatelia obce
225 m
PRV 2014 - 2020

Garant
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
Vypracovanie
projektovej Projektant
1 – 3/2018
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
4/2018
Spracovanie
a
registrácia Externý manažment
3 – 5/2018
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
5/2018
Predloženie projektu
Obec Dulov
5 – 10/2018
Realizácia
Vybraný dodávateľ
1 – 3/2018
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
Náklady z toho verejné zdroje
z
toho
(rok)
spolu
súkromné
(eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Obec
Spracovanie
2018
1 000
1 000
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
2018
1 000
1 000
Externý manažment
2018
1 000
1 000
Realizácia projektu
2018
50 000
50 000
Spolu
53 000
53 000
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1.3
Názov projektu

2014 2020

Vybudovanie cyklistického chodníka v lokalite
Dulovské rybníky
Obec Dulov
2016 - 2017
Poľná cesta
Podpora cestovného ruchu
Cyklotrasa v oblasti Dulovských rybíkov
Obyvatelia, návštevníci a turisti
2 km
MAS Vršatec

Garant
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
Vypracovanie
projektovej Projektant
2/2016
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
4/2016
Spracovanie
a
registrácia Externý manažment
4 – 6/2016
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
4 – 6/2016
Predloženie projektu
Obec Dulov
6/2016
Realizácia
Vybraný dodávateľ
2 – 5/2017
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
Náklady z toho verejné zdroje
z
toho
(rok)
spolu
súkromné
(eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Obec
Spracovanie
2016
1 500
1 500
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
2016
800
800
Externý manažment
2016
800
800
Realizácia projektu
2017
100 000 100 000
Spolu
103 100 100 000
3 100
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1.4
Názov projektu
Vypracovanie územného plánu
Garant
Obec Dulov
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
2015 - 2016
Stav projektu pred realizáciou
Nepoužiteľný starý územný plán
Cieľ projektu
Skvalitnenie služieb samosprávy
Výstupy
Nový územný plán
Užívatelia
Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu
1
Poznámky
Štátna dotácia
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
Spracovanie
a
registrácia Externý manažment
10/2015
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
10 – 12/2015
Predloženie projektu
Obec Dulov
1/2016
Realizácia
Vybraný dodávateľ
2 – 10/2016
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
Náklady z toho verejné zdroje
z
toho
(rok)
spolu
súkromné
(eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Obec
Príprava VO
2015
1 000
1 000
Realizácia projektu
2016
12 000
12 000
Spolu
13 000
12 000
1 000
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1.1
Názov projektu
Rekonštrukcia kultúrneho domu
Garant
Obec Dulov
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
2016 - 2020
Stav projektu pred realizáciou
Tepelné straty, zastaralosť budovy
Cieľ projektu
Energetická úspora
Výstupy
Zateplenie budovy a výmena nábytku bez okien
Užívatelia
Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu
1
Poznámky
PRV 2014 - 2020
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
Vypracovanie
projektovej Projektant
2/2016
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
4/2016
Spracovanie
a
registrácia Externý manažment
2 – 4/2016
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Verejné obstarávanie
OSO
2 – 4/2016
Predloženie projektu
Obec Dulov
5/2016
Realizácia
Víťazný dodávateľ
10/2016 – 5/2017
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
Náklady z toho verejné zdroje
z
toho
(rok)
spolu
súkromné
(eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Obec
Spracovanie
2016
1 000
1 000
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
2016
800
800
Externý manažment
2016
800
800
Realizácia projektu
2016
60 000
60 000
Spolu
62 600
60 000
2 600
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1.2
Názov projektu
Rekonštrukcia základnej školy
Garant
Obec Dulov
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
2015 - 2016
Stav projektu pred realizáciou
Nedostatočné priestory v budove
Cieľ projektu
Zvýšenie kvality služieb obyvateľov
Výstupy
Rozšírenie priestorov budovy vrátane knižnice
Užívatelia
Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu
1
Poznámky
Ministerstvo školstva
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
Vypracovanie
projektovej Projektant
6/2015
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
8/2015
Verejné obstarávanie
OSO
2/2016
Predloženie projektu
Obec Dulov
10/2015
Realizácia
Víťazný dodávateľ
2 – 6/2016
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
Náklady z toho verejné zdroje
z
toho
(rok)
spolu
súkromné
(eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Obec
Príprava VO
2015
800
800
Realizácia projektu
2016
50 000
50 000
Spolu
50 800
50 800
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1.3
Názov projektu
Garant
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Poznámky

2014 2020

Rekonštrukcia materskej školy
Obec Dulov
2015 - 2017
Nedostatočná
kapacita,
tepelné
straty
a nevhodnosť kúrenia – kúrenie tuhým palivom,
napojenie sa na prípojku ČOV
Zvýšenie kvality služieb obyvateľstva
1. Rozšírenie kapacity
2. Výmena kúrenia
3. Napojenie sa na ČOV
Obyvatelia obce
1
Ministerstvo školstva
Envirofond
Kvalita životného prostredia

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
Vypracovanie
projektovej Projektant
1. Rozšírenie kapacity 10/2015
dokumentácie
2. Výmena kúrenia – 2013
3. Napojenie sa na kanalizáciu 2012
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
2/2016
Spracovanie
a
registrácia Externý manažment
3 – 5/2016
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
3 – 5/2016
Predloženie projektu
Obec Dulov
5/2016
Realizácia
Vybraný dodávateľ
10/2016 – 6/2017
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
Náklady z toho verejné zdroje
z
toho
(rok)
spolu
súkromné
(eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Obec
Spracovanie
2015
2 500
2 500
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
2016
1 000
1 000
Externý manažment
2016
1 000
1 000
Realizácia projektu
2017
140 000 140 000
Spolu
144 500 140 000
4 500
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2.2
Názov projektu
Garant
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Vybudovanie verejného priestranstva
a multifunkčnej plochy
Obec Dulov
2018 - 2019
Zarastená trávnatá plocha
Zvýšenie kvality služieb obyvateľstva obce
Vybudované verejné priestranstvo
a multifunkčná plocha
Obyvatelia obce
1
PRV 2014 - 2020

Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
projektovej Projektant
2018

Vypracovanie
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Spracovanie
a
registrácia
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Verejné obstarávanie
Predloženie projektu
Realizácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
(rok)

Spracovanie
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
Externý manažment
Realizácia projektu
Spolu

Stavebný úrad
Externý manažment

2018
2018

Odborne spôsobilá osoba
Obec Dulov
Vybraný dodávateľ

2018
2018
2018 - 2019

Náklady
spolu
(eur)

2018

1 000

2018
2018
2018

1 000
1 000
40 000
43 000

z toho verejné zdroje
EU
ŠR
1 000
1 000
1 000
40 000
43 000
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2.3
Názov projektu
Vybudovanie detského ihriska
Garant
Obec Dulov
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
2016
Stav projektu pred realizáciou
Nedobudované detské ihrisko
Cieľ projektu
Zvýšenie kvality služieb občanov obce
Výstupy
Nové detské ihrisko
Užívatelia
Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu
1
Poznámky
Obecný rozpočet
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
Vypracovanie
projektovej Projektant
1 – 3/2016
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
4/2016
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
4 – 6/2016
Realizácia
Vybraný dodávateľ
6 – 10/2016
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
Náklady z toho verejné zdroje
z
toho
(rok)
spolu
súkromné
(eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Obec
Spracovanie
2016
500
500
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
2016
500
500
Realizácia projektu
2016
10 000
10 000
Spolu
11 000
11 000
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Základné údaje o projektovom zámere č. 3.1
Názov projektu
Rozšírenie kapacity ČOV a výmena
technológie
Garant
Obec Dulov
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
2014 - 2016
Stav projektu pred realizáciou
Zastaralá technológia, nedostatočná kapacita
Cieľ projektu
Zvýšenie kapacity ČOV, obnova technológie
Výstupy
Rozšírená ČOV, nová technológia
Užívatelia
Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu
1
Poznámky
Envirofond
Kvalita životného prostredia
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
Vypracovanie
projektovej Projektant
2014
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
2014
Spracovanie
a
registrácia Externý manažment
10 – 12/2015
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
10 – 12/2015
Predloženie projektu
Obec Dulov
12/2015
Realizácia
Vybraný dodávateľ
3 – 8/2016
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
Náklady z toho verejné zdroje
z
toho
(rok)
spolu
súkromné
(eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Obec
Príprava VO
2015
1 500
1 500
Externý manažment
2015
1 500
1 500
Realizácia projektu
2016
380 000 380 000
Spolu
383 000 380 000
3 000
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ČASŤ 4 - Realizačná časť
Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného
zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia
programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram
realizácie programu rozvoja obce s formou akčných plánov. Realizačná časť obsahuje:
 východiská,
 popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,
 popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia,
 stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,
 popis systému monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR,
 akčný plán s výhľadom na roky 2015 – 2017.

ČASŤ 4.1 Východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii
Pri realizácii PHSR vystupujú ako partneri samosprávy obce Dulov obyvatelia obce, ktorí
boli prizvaní a zúčastnili sa verejných stretnutí, kde definovali svoje požiadavky. Následne aktívne
pristupovali k prerokovaniu finálneho návrhu PHSR obce. V rámci prípravy dokumentu bol
vypracovaný dotazník, ktorý bol distribuovaný do domácností. Rovnako tak poslanci a
zamestnanci OcÚ boli prizvaní ku konzultácii jednotlivých častí strategického dokumentu.

ČASŤ 4.2 Popis postupov organizačného a inštitucionálneho zabezpečenia
Realizácia PHSR obce je činnosťou samosprávy obce, a tá ju vykonáva prostredníctvom
svojich orgánov. Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje pripomienky poslancov, OcÚ,
partnerov a verejnosti, do leta v čase začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok. Táto činnosť
naplánovaná do termínu december príslušného roku, kedy bude predložené hodnotenie PHSR za
predchádzajúci rok, aj jeho prípadná aktualizácia.
Vo vzťahu k realizácii PHSR obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh strategickej
časti dokumentu, schvaľuje celý dokument PHSR a každoročne schvaľuje vyhodnotenie jeho
plnenia. Obecné zastupiteľstvo taktiež schvaľuje spolufinancovanie projektov. Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje každoročne hodnotiace a monitorovacie správy, rozhoduje o prípadných
zmenách a aktualizácii programu.
Najvyšším výkonným orgánom obce a jeho predstaviteľom je starosta. Rozhoduje vo
všetkých veciach správy obce, ktoré nespadajú do právomocí a kompetencií obecného
zastupiteľstva. Starosta sa spolupodieľal na príprave dokumentu, riadil proces realizácie,
podpisuje schválenie celého dokumentu, vykonáva uznesenia a zastupuje obec vo vzťahu k
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dulov 2014-2020 k štátnym orgánom, k
právnickým a fyzickým osobám. Inštitucionálnu a administratívnu stránku zabezpečuje obecný
úrad.
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ČASŤ 4.3 Komunikačná stratégia
Rôzne formy komunikácie budú súčasťou každého z pripravovaných a realizovaných
projektov PHSR v rámci povinnej i nepovinnej činnosti informovania a publicity (pri projektoch
financovaných z EŠIF a dotačných titulov), alebo v rámci komunikácie zainteresovaných
cieľových skupín pri príprave a realizácii jednotlivých projektov.
Komunikácia prebieha priamou účasťou na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
Dôležitým nástrojom komunikácie je pre obec webová stránka, informačné tabule a rozhlas.
Komunikácia s obyvateľmi prebieha neustále až do ukončenia platnosti PHSR. Ďalším nástrojom
komunikácie sú i rokovania v rámci obecného zastupiteľstva, kde materiál na rokovanie pripravuje
starosta obce v súčinnosti so zamestnancami obce. Rovnako tak hlavný kontrolór, vychádzajúc z
definície jeho funkcie, môže dať stanovisko k prerokovanému materiálu.

ČASŤ 4.4 Systém monitorovania a hodnotenia
Cieľom monitoringu akčného plánu a projektových zámerov obce Dulov je zostaviť
komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHSR počas celého obdobia
platnosti dokumentu. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť.
Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje pripomienky partnerov, OcÚ, poslancov a
verejnosti, do leta v čase začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok. Táto činnosť je naplánovaná do
termínu príslušného roku, kedy bude predložené hodnotenie PHSR za predchádzajúci rok, jeho
prípadná aktualizácia, hodnotenie ukazovateľov vrátane korekcií v rámci pravidelného
každoročného hodnotenia. V prípade nutnosti korekcií mimo stanovené termíny vykoná korekciu
starosta obce. Celkový plán hodnotenia je spracovaný vo Formulári R5.
Akčný plán je zoradený podľa opatrení a aktivít. Realizáciu navrhnutých aktivít a ich
monitoring zabezpečuje štatutárny zástupca obce Dulov, alebo poverený pracovník obecného
úradu. V niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (investor,
prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.) V akčnom pláne sú vymenované aktivity bežného,
kapitálového a podporného charakteru v časovom slede. Ide o aktivity, ktoré je potrebné
realizovať v ďalšom období. Akčný plán a projektové zámery sú spracované na základe údajov
v schválenom rozpočte obce. Aktuálna verzia akčného plánu a projektových zámerov je na
webovej stránke obce www.dulov.sk
Správa o plnení akčného plánu a projektových zámerov bude spracovaná vždy k 1.12.
príslušného roka v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dulov na obdobie
2014-2020.
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Formulár č. R 3 - Záznam z monitorovania
Monitorovanie a hodnotenie
Správa o plnení akčného plánu a projektových zámerov bude spracovaná vždy k 1.12.
príslušného roka v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dulov na
obdobie 2014 - 2020. Cieľom monitoringu akčného plánu a projektových zámerov je zostaviť
komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHSR počas celého obdobia
platnosti dokumentu v rokoch 2014 - 2020. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú
verejnosť.
Akčný plán je zoradený podľa opatrení a aktivít. Realizáciu navrhnutých aktivít a ich
monitoring zabezpečuje štatutárny zástupca obce Dulov, alebo poverený pracovník obecného
úradu. V niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (investor,
prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.) V akčnom pláne sú vymenované aktivity bežného,
kapitálového a podporného charakteru v časovom slede. Ide o aktivity, ktoré je potrebné
realizovať v ďalšom období.
Akčný plán a projektové zámery sú spracované na základe údajov v schválenom rozpočte obce.
Aktuálna verzia akčného plánu a projektových zámerov je na webovej stránke obce
www.dulov.sk
Ďalší monitoring akčného plánu a projektových zámerov sa uskutoční ku dňu 1.12.2015.

Formulár č. R 4 - Vzor monitorovacej správy (Príloha č. 6)
Formulár č. R 5 - Plán hodnotenia a monitorovania
Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2014 - 2020
Typ hodnotenia
Vykonať prvýkrát Dôvod vykonania/ periodicita
Strategické
podľa rozhodnutia obce/koordinátora PHSR a vzniknutej
hodnotenie
V roku 2017
spoločenskej potreby
Operatívne
hodnotenie
Tematické
hodnotenie
PHSR

Každoročne
do
časti 1.12.
daného Kontrola opatrení
kalendárneho roku kalendárnom roku.

plánovaných

k realizácii

v danom

Ad hoc mimoriadne
hodnotenie
Podľa potreby

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

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

na základe rozhodnutia starostu/primátora, kontrolného
orgánu obce/mesta, podnetu poslancov; na základe protokolu
NKÚ SR, správy auditu ...
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Formulár č. R 6 - Akčný plán
Akčný plán pre hospodársku oblasť v obci Dulov
Opatrenie, aktivita
Termín
Zodpovedný
Projekt 1.5 Dobudovanie inžinierskych sietí pre potreby IBV
2017
Podnikateľský subjekt
Aktivita 1.5.1
Získanie pozemkov vhodných pre vznik
novej IBV
2017
Podnikateľský subjekt
Aktivita 1.5.2
Príprava pozemkov pre vznik novej IBV
Samospráva obce zabezpečí vybudovanie
inžinierskych sietí pre potreby IBV
Projekt 1.6 Rozšírenie priemyselnej zóny v zmysle územného plánu
2017
Samospráva obce Dulov
Aktivita 1.6.1
Vysporiadanie vlastníckych vzťahov
pozemkov
2017
Samospráva obce Dulov
Aktivita 1.6.2
Zavedenie kanalizácie a vodovodu do
lokality
Projekt 1.7 Vytvorenie krytého prístrešku
2016
Samospráva obce Dulov
Aktivita 1.7.1
Vytvorenie krytého prístrešku a spevnenej
plochy
2016 - 2017
Samospráva obce Dulov
Aktivita 1.7.2
Poskytovanie trhových priestorov domácim
producentom tradičných výrobkov alebo
produktov nadspotreby (v rámci predaja
z dvora) za zvýhodnených podmienok

2014 2020

Financovanie
(Eur)
0

0

0

0

3 000
malé grantové
schémy
0

Zdroj: spracovanie autora

Opatrenie, aktivita

Akčný plán pre sociálnu oblasť v obci Dulov
Termín
Zodpovedný

Projekt 2.4 Rekonštrukcia viacúčelového ihriska
2017
Aktivita 2.4.1
Zabezpečenie osvetlenia areálu

Samospráva obce Dulov

Aktivita 2.4.2
Vybudovanie sociálnych zariadení v areáli

Samospráva obce Dulov
Dobrovoľníci

2018
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Financovanie
(Eur)
2 000
obecný
rozpočet/malé
grantové
schémy
4 000
obecný
rozpočet/malé

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dulov

2014 2020

grantové
schémy
Projekt 2.5 Zlepšenie technického stavu cintorína
2016
Aktivita 2.5.1
Úprava oplotenia areálu cintorína

Samospráva obce Dulov

Projekt 2.6 Zlepšenie technického stavu pamiatkových a náboženských objektov
2015 - 2016
Samospráva obce Dulov
Aktivita 2.6.1
Zhodnotenie súčasného stavu objektov
a vyčíslenie predpokladaných výdavkov na
ich rekonštrukciu
2017
Samospráva obce Dulov
Aktivita 2.6.2
Rekonštrukcia objektov a uvedenie ich
Dobrovoľníci
technického stavu do priaznivej roviny
Projekt 2.7 Podpora športových aktivít
2020
Samospráva obce Dulov
Aktivita 2.7.1
Vybudovanie tribúny na futbalovom ihrisku
Dobrovoľníci

Projekt 2.8 Podpora kultúrnej sféry
2016 - 2018
Samospráva obce Dulov
Aktivita 2.8.1
Organizovanie inovatívnych kultúrnych
Dobrovoľníci
podujatí
Vytvorí sa priestor pre zlepšenie
medziľudských vzťahov a zvýšenie
spolupatričnosti.
Projekt 1.8 Rozvoj cestovného ruchu v lokalite Dulovské rybníky
2017
Samospráva obce Dulov
Aktivita 1.8.1
Vytvorenie oddychových miest s posedením
Urbárska obec Dulov

Aktivita 1.8.2
Zabezpečenie služieb občerstvenia v letných
mesiacoch, napr. prostredníctvom stánku
s občerstvením.
Touto aktivitou sa podporí nielen cestovný
ruch, ale aj podnikanie v obci.

2017 - 2020

Zdroj: spracovanie autora
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Samospráva obce Dulov
Urbárska obec Dulov
Podnikateľský subjekt

500
obecný
rozpočet
0

2 000
malé grantové
schémy
6 000
obecný
rozpočet/malé
grantové
schémy
1 000
obecný
rozpočet/malé
grantové
schémy

1 500
obecný
rozpočet/malé
grantové
schémy
0
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Opatrenie, aktivita

Akčný plán pre environmentálnu oblasť v obci Dulov
Termín
Zodpovedný

Projekt 3.2 Protipovodňové opatrenia
2016
Aktivita 3.2.1
Vypracovanie štúdie na zistenie aktuálneho
stavu potoka, ktorý sa v čase prívalových
dažďov vylieva.
Projekt 3.3 Zvyšovanie kvality životného prostredia
2015 - 2017
Aktivita 3.3.1
Organizovanie pravidelnej brigády na zber
odpadu v katastrálnom území obce.
Zapájať by sa mali najmä školopovinné deti,
čím sa zabezpečí environmentálna výchova
už v mladom veku a predíde sa
znečisťovaniu životného prostredia do
budúcnosti.

Financovanie
(Eur)

Samospráva obce Dulov

500
obecný
rozpočet

Samospráva obce Dulov
Dobrovoľníci

200
obecný
rozpočet

Zdroj: spracovanie autora

Formulár č. R 7 - Záznam z verejného prerokovania 2
Zápis o prerokovaní strategického dokumentu v komisiách samosprávy
Názov dokumentu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dulov
Pripomienkovanie realizoval: Samospráva
Termín pripomienkovania: 9. 9. 2015 – 16. 9. 2015
Dokument zaslaný: prostredníctvom e-mailovej schránky
Text dokumentu k dispozícii: internetová stránka obce Dulov; Obecný úrad Dulov
Spôsob doručenia pripomienok: neboli doručené žiadne pripomienky
Počet pripomienok: celkový počet: 0 akceptované: 0
Zápis vypracoval: Mgr. Darina Krausová, dňa 20. 10. 2015, podpis
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ČASŤ 5 - Finančná časť

Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít,
inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie programu rozvoja obce.
Táto časť obsahuje:
 indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
 model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti
sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce,
 hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.
Formulár č. F 2 - Hodnotiaca tabuľka pre výber projektov
Kategória Úroveň
Hodnotiace kritérium - Opis podmienok pre
dôležitosti zaradenie do priority
1
Najvyššia a) Projekty vyplývajúce zo zákona a/alebo
legislatívy EÚ
b) Projekty riešiace havarijnú alebo
mimoriadnu situáciu
c) Projekty vyznačujúce sa najvyššou mierou
dôležitosti, potreby a nevyhnutnosti pre obec
Splnená jedna z podmienok
2
Vysoká
a) Projekty vyplývajúce z územného plánu obce
b) Projekty s právoplatným stavebným
povolením a ukončeným VO
c) Projekty vyznačujúce sa vyššou mierou
dôležitosti pre obec
Splnená jedna z podmienok
3
Stredná
a) Projekty, ktoré majú možnosť uchádzať sa o
cudzie a doplnkové zdroje financovania
b) Projekty vyznačujúce sa strednou mierou
dôležitosti
4

Nízka

5

Najnižšia

Projekt
3.1.
2.1.2.
2.1.3.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
2.1.1.

1.3.
1.4.
2.2.
2.3.
3.2.
a) Projekty definované ako zámery / v štádiu 1.7.
úvah.
2.4.
3.3.
Ostatné
1.5.
1.6.
2.5.
2.6.
2.8.
2.7.
2.9.
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Formulár č. F 3 - Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica
Viaczdrojové financovanie
Prioritná oblasť

Celkové náklady
EÚ

Projekt 1.1.1
Výstavba cestnej komunikácie od Vanka
po Černušku
Projekt 1.1.2
Rekonštrukcia cesty od kostola okolo
Hasičskej zbrojnice po areál družstva
Projekt 1.1.3
Rekonštrukcia cesty k ČOV
Projekt 1.2.1
Výstavba chodníka na rázcestí (od
kaplnky po Novosadovcov a od čakárne
po zastávku autobusov)
Projekt 1.2.2
Výstavba chodníka v úseku od Gregušku
po Pánovú
Projekt 1.3
Vybudovanie cyklistického chodníka v
lokalite Dulovské rybníky
Projekt 1.4
Vypracovanie územného plánu
Projekt 1.7
Vytvorenie krytého prístrešku
Projekt 2.1.1
Rekonštrukcia kultúrneho domu
Projekt 2.1.2
Rekonštrukcia základnej školy
Projekt 2.1.3
Rekonštrukcia materskej školy
Projekt 2.2

Štát

Verejné zdroje
VÚC

181 600

180 000

-

-

Obec/
Mesto
1 600

123 100

120 000

-

-

103 000

-

-

42 600

40 000

53 000

Spolu

Súkromné
zdroje

186 000

-

3 100

123 100

-

-

103 000

103 000

-

-

-

2 600

42 600

-

53 000

-

-

-

53 000

-

103 100

100 000

-

-

3 100

103 100

-

13 000

12 000

-

-

1 000

13 000

-

3 000

-

-

-

3 000

3 000

-

62 600

60 000

-

-

2 600

62 600

-

50 800

-

50 800

-

-

50 800

-

144 500

140 000

-

-

4 500

144 500

-

43 000

43 000

-

-

-

43 000

-
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Vybudovanie verejného priestranstva a
multifunkčnej plochy
Projekt 2.3
Vybudovanie detského ihriska
Projekt 2.4
Rekonštrukcia viacúčelového ihriska
Projekt 2.5
Zlepšenie technického stavu cintorína
Projekt 2.6
Zlepšenie
technického
stavu
pamiatkových a náboženských objektov
Projekt 2.7
Podpora športových aktivít
Projekt 2.8
Podpora kultúrnej sféry
Projekt 2.9
Rozvoj cestovného ruchu v lokalite
Dulovské rybníky
Projekt 3.1 Rozšírenie kapacity ČOV
a výmena technológie
Projekt 3.2
Protipovodňové opatrenia
Projekt 3.3
Zvyšovanie kvality životného prostredia
Spolu
Zdroj: vlastné spracovanie

11 000

-

-

-

11 000

11 000

6 000

-

-

-

6 000

6 000

500

-

-

-

500

500

-

2 000

-

-

-

2 000

2 000

-

6 000

-

-

-

6 000

6 000

-

1 000

-

-

-

1 000

1 000

-

1 500

-

-

-

1 500

1 500

-

383 000

380 000

-

-

3 000

383 000

-

500

-

-

-

500

500

-

200

-

-

-

200

200

-

1 324 800

1 128 000

50 800

-

146 000

1 324 800

-
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Formulár č. F 5 – Indikatívny rozpočet - sumarizácia
Rok
2015
I.
Hospodárska
oblasť
II.
Sociálna oblasť
III.
Environmentálna
oblasť
Zdroj: vlastné spracovanie

2016

2017

2018

2019

Spolu €

2020

5 200

361 200

100 000

156 000

-

-

622 400

3 300

127 100

146 500

48 000

-

6 000

330 900

3 200

380 700

200

-

-

-

384 100

Formulár č. F 6 - Finančný rámec pre realizáciu PHSR pre potreby súhrnného prehľadu plánovaných projektov a aktivít (Príloha č. 7)
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Záver
Formulár č. Z 1 - Schválenie PHSR
Schválenie PHSR
Názov
dokumentu
Štruktúra
dokumentu

Spracovanie

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dulov 2014 - 2020
Časť 1 – Analytická časť
Analytická časť obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce
s väzbami na širšie územie.
Časť 2 – Strategická časť
Táto časť obsahuje stratégiu rozvoja územia pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík
a určuje hlavné ciele a priority rozvoja obce.
Časť 3 – Programová časť
Obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie PHSR.
Časť 4 – Realizačná časť
Zameriava sa na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie
PHSR obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR s ustanovením merateľných
ukazovateľov, tiež vecný a časový harmonogram realizácie PHSR formou akčných plánov
Časť 5 – Finančná časť
Obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu
a organizačnú stránku realizácie PHSR obce.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dulov na roky 2014 - 2020 (ďalej len
„PHSR 2014-2020“) bol spracovaný v súlade s Metodikou na vypracovanie programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, ktorá bola vydaná Ministerstvom
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 18/8/2014 a to v nadväznosti na novelu
Zákona o podpore regionálneho rozvoja schválenej vládou SR 1. januára 2015.
- externí odborníci – spracovanie na kľúč, dodávateľ MAS Vršatec
- s poslancami, starostom a pracovníkmi samosprávy
Spracovanie dokumentu prebiehalo v termíne od septembra 2014 – do júna 2015.
Riadiaci tím pozostával z:
Dodávateľ:
MAS Vršatec: Mgr. Petra Šupáková, Ing. Zuzana Martonová, Mgr. Darina Krausová
Starosta obce:
Ing. Jozef Šamaj
Zástupca starostu:
Ing. Pavol Mišík
Pracovníci OcÚ:
Ing. Lucia Trošková, Mgr. Katarína Tomanová
Poslanci obecného zastupiteľstva:
Renáta Mikulová, Ing. Vladimír Backo
Zástupca z podnikateľského sektora:
Ing. Milan Staňo, Ing. arch. Emil Michálek
Zástupca z mimovládneho sektora:
Iveta Šubová, Jarmila Hrajková
Stretnutie riadiaceho tímu: 7. 4. 2015
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Komunikácia s verejnosťou prebiehala prostredníctvom vypĺňania dotazníkov občanmi obce
Dulov. Dotazník bol vypĺňaný v rámci domácností.
55
Odovzdaných dotazníkov spolu
% populácie
5, 98 %
Stretnutie s poslancami dňa: 12. 05. 2014
Stretnutie s občanmi dňa: 18. 08. 2014
Financovanie spracovania obec hradí z vlastných zdrojov.
Prerokovanie Verejné pripomienkovanie prebiehalo v termíne 22. 5. 2015 – 30. 5. 2015. Dokument bol
uverejnený na internetovej stránke obce Dulov. Priamo boli oslovené subjekty:
Marián Katerinčin – SAGA, MBM Slovakia s.r.o., Ramil s.r.o.

Počas verejného pripomienkovania neboli doručené žiadne pripomienky.
Schválenie

50

