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 strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v zmysle Zákona               
 č. 309/2014 Z. z., ktorým sa dopĺňa Zákon č. 539/2008 o podpore regionálneho 

 rozvoja. Strategický dokument je v súlade s cie mi a prioritami stanovenými 
 v národnej stratégii a zoh adňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja 

 vyššieho územného celku (VÚC), na území ktorého sa obec nachádza. 
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 Formulár č. Ú 1 - Hlavička dokumentu PHRSR 

Názov:  Program hospodárskeho  rozvoja a sociálneho 
rozvoja  obce Beladice na roky 2021 – 2026 

Územné vymedzenie:  Nitriansky kraj, okres Zlaté Moravce,          
obec Beladice 

Územný plán obce schválený:  áno 

Dátum schválenia PHRSR:                                    ,uznesenie č.  

Dátum platnosti:  01.01.2021 – 31.12.2026 

Verzia:  2.0 

Publikovaný verejne:          2021  

 

 Obec Beladice ako orgán miestnej samosprávy je oprávnená plánova  budúce smerovanie 

rozvoja obce. Plánovanie alebo programovanie je zaloţené na systematickom prístupe, ktorý        
zabezpečuje, ţe budúce rozhodnutia vedenia miestnej samosprávy budú vykonávané na základe 

vopred stanovených a prerokovaných cie ov a vízií.  
 K účovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý zoh adňuje konkrétne potreby 

a predstavy občanov, podnikate ov, záujmových skupín o budúcom rozvoji obce je Program     

rozvoja obce (PRO). Jedná sa o rozvojový dokument, ktorý sa spracováva spravidla  na obdobie 5 

– 7 rokov a je výsledkom strategického plánovania. Dokument zoh adňuje ciele a priority         

ustanovené v programe rozvoja VÚC, na území ktorého sa obec nachádza a je vypracovaný pod a 
záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce (obec Beladice územný plán má vypracova-

ný). 
 Existencia programu rozvoja obce je podmienená aj Zákonom č. 309/2014 Z. z., ktorým sa 
dopĺňa Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Pri spracovaní programu boli 
rešpektované zásady regionálnej politiky vlády Slovenskej republiky a princípy 

regionálnej politiky Európskej únie zakotvené najmä v nariadení Rady (ES) č. 1266/1999           
(nariadenie o štrukturálnych fondoch). 
 Dokument PHRSR obce Beladice s výh adom do roku 2026 je strednodobý strategický 
dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho     

strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie alšieho smerovania       

rozvoja obce. PHRSR obce Beladice sa uskutočňuje podpora rozvoja na úrovni miestnej           
samosprávy s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a kultúrnu sféru. Je to program cielených opatre-

ní, navrhnutý pre oţivenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce Beladice, ktorý 
na základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebeţne aktualizovaný a dopĺňaný. 

 

 

ÚVOD 
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Formulár č. Ú 2 - Zámer spracovania PHRSR 

Zámer spracovania PHRSR 

Názov 
dokumentu 

- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Beladice 

  na roky 2021     2026 

Forma 

spracovania 

- pracovníkmi samosprávy,  
- s pomocou externých odborníkov (spolupráca),  

Riadenie procesu 

spracovania 

Za riadenie procesu spracovania zodpovedá p. starosta OcÚ Beladice  
PhDr. Ţáčik Mário 

- pracovné skupiny boli zloţené z vedenia obce, poslancov a komisií obce, 
- do prieskumu nebola zapojená verejnos  formou dotazníkového prieskumu, 
informovanie prebiehalo prostredníctvom zasadnutí obecného zastupite stva 
a formou obecnej web. stránky. 
 

Obdobie 

spracovania 

Obdobie spracovania PHRSR bolo vykonané od 1.2 2021 do 30.4.2021 

- harmonogram spracovania je uvedený v nasledujúcej tabu ke 

Financovanie 

spracovania 

Náklady na spracovanie PHRSR obce Beladice 2021   2026 budú financované           
z vlastných  finančných zdrojov obce, schváleného rozpočtu na vypracovanie 
stratégie a nebudú znamena  dodatočné za aţenie rozpočtu obce. 

Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012 

Formulár č. Ú 3 - Harmonogram spracovania PHRSR 

Harmonogram spracovania PHRSR  

Termín I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Úvod             

Analytická 

čas  

            

Strategická 
čas  

            

Programová             

Realizačná             

Finančná čas              

Záver             

Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012 

 PHRSR bol spracovaný na základe zákona Národnej rady SR č. 539/2008 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja v znení zákona 309/2014 Z. z., ktorý definuje PHRSR obce ako strednodobý 
programový dokument, obsahujúci analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, hlavné smery 
vývoja obce, ustanovenie cie ov, prvoradých potrieb a úloh vo všetkých oblastiach ţivota obce. 
Súčas ou programu je aj návrh jeho administratívneho a finančného zabezpečenia. Zákon stanovuje 
aj úlohy, týkajúce sa vypracovávania, schva ovania, zabezpečenia plnenia a pravidelného 
vyhodnocovania predmetného programového dokumentu. Pri spracovaní programu boli 
rešpektované zásady regionálnej politiky vlády Slovenskej republiky a princípy regionálnej politiky 
Európskej únie zakotvené najmä v nariadení Rady (ES) č. 1266/1999 (nariadenie o štrukturálnych 
fondoch). 
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Formulár č. Ú 7 - Pouţité participatívne metódy 

Metóda Informovanie  

verejnosti 

Získavanie 
názorov 

verejnosti 

Zoh adnenie názorov 

verejnosti 

Tlačené 
materiály 

áno   

Verejné informačné tabule nie   

Informačné formuláre, 
tabu ky údajov 

áno   

Internetové stránky áno áno áno 

Dotazník pre záujmové 
skupiny 

nie áno áno 

Verejné vypočutie áno áno áno 

Návšteva v dotknutom území áno áno áno 

Miestne poradné skupiny áno áno áno 

Riešenie problémov áno áno áno 

Zdroj: RNDR. Štefanková Anna, 2021 

 PHRSR obce Beladice je súčas ou sústavy základných dokumentov podpory                       

regionálneho rozvoja v Slovenskej republike (SR). Táto sústava je členená na strategické                   
a programové dokumenty vypracovávané na úrovni štátu, sektorov, samosprávnych krajov,           
regiónov a obcí a programové dokumenty Európskej únie (EÚ) (pre vyuţitie zdrojov                 

predvstupových a štrukturálnych fondov).  
Východiskové podklady 

 Podpora regionálneho rozvoja sa uskutočňuje v súlade s programovaním na základe: 

a) Miestnej úrovni   
 PHRSR obce, ktorý je strednodobý programový dokument spracovaný na úrovni 
     obce.  

 Program odpadového hospodárstva,  

 Viacročný rozpočet,  
 Komunitný plán sociálnych sluţieb (KPSS).  

 

b) Národnej úrovni 
 

 Partnerská dohoda určuje stratégiu, priority a podmienky SR na vyuţívanie fondov 

EÚ tak, aby sa dosiahli priority stratégie Európa 2030. Ide teda o základný národný       
dokument, ktorý zastrešuje všetky operačné programy SR pre nové programové          
obdobie. Neformálne vyjednávania k príprave Partnerskej dohody a operačným        
programom SR na roky 2021 – 2027 sa začali 23. marca 2017 stretnutím so zástupcami 

Európskej komisie. Následne sa uskutočnili aj alšie neformálne kolá rokovaní,              
o ktorých bliţšie informácie je moţné získa  na stránkach Úradu vlády ako Centrálneho 

koordinačného orgánu pre fondy EÚ v podmienkach SR.  

 Pozičný dokument Európskej komisie k Partnerskej dohode a programom SR           

na roky 2021 – 2027 - pozičný dokument identifikuje z poh adu Európskej komisie 
hlavné rozvojové potreby s moţnos ou financovania opatrení v rámci fondov              
Spoločného strategického rámca EÚ v podmienkach SR. Zároveň tento dokument     
predstavuje základ pre negociácie s Európskou komisiou k Partnerskej  dohode              
a operačným programom SR na roky 2021 – 2027.  
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 Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov            

pre programové obdobie 2021 - 2027  

 Integrovaný regionálny operačný program „IROP“ - predstavuje programový        
dokument SR pre programové obdobie 2021 – 2027, ktorého globálnym cie om je:     
prispie  k zlepšeniu kvality ţivota a zabezpeči  udrţate né poskytovanie verejných     
sluţieb s dopadom na vyváţený a udrţate ný územný rozvoj, hospodársku, územnú       
a sociálnu súdrţnos  regiónov, miest a obcí.  

 Sektorový operačný program, ktorý je strednodobý dokument vypracovaný               
pre         vopred určené sektory.  

 Regionálna integrovaná územná stratégia, 2021-2027  

 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja 

(PHRSR BBSK), ktorý je strednodobý programový dokument, je v súlade s cie mi         
a prvoradými potrebami ustanovenými v národnom pláne a s podkladom                       
na vypracovanie príslušného regionálneho operačného programu. Jeho vypracovanie 
zabezpečuje príslušný samosprávny kraj.  

 PHRSR obce, ktorý je strednodobý programový dokument spracovaný na úrovni obce.  
 Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, aktualizácia 2020,  

 Národný program reforiem 2020,  

 Partnerská dohoda Slovenskej republiky na programové obdobie 2021 – 2027,  

 Stratégia rozvoja dopravy SR do roku 2030, 

 Program odpadového hospodárstva, 
 Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2030   

 Koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych detí a ţiakov vrátane rozvoja           
stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania  

  

c) Nadnárodnej úrovni 
Programové dokumenty Európskej únie pre vyuţitie štrukturálnych fondov tvoria:  
 

 Stratégia EÚ 2030 - cie : konkurencieschopnos , zamestnanos  a hospodársky rast 
 Spoločný strategický rámec EK, 
 Nariadenia EK (Všeobecné nariadenie, nariadenie k fondom),  
 CENTROPE – Správa o regionálnom rozvoji,  
 CENTROPE – Nástroj na hodnotenie potrieb infraštruktúry – podpora               

konkurencieschopného regionálneho rozvoja (INAT),  
 CENTROPE – Stratégia udského kapitálu,  

 CENTROPE – Stratégia v oblasti vedomostného regiónu,  
 CENTROPE – Stratégia v oblasti priestorovej integrácie a Akčný plán národného 

programu reforiem SR 2030,  

 CENTROPE – Stratégia v oblasti kultúry a cestovného ruchu,  
 Národný (regionálny) rozvojový plán (RDP – Regional Development Plan), ktorý je 

hlavným dokumentom pre vyjednanie podpory zo Štrukturálnych fondov Európskej 
únie.  
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 Rámec podpory spoločenstva (CSF – Community Support Framework), ktorý bude 
vytvorený na základe Národného rozvojového plánu v spolupráci s Európskou        
komisiou, je hlavným dokumentom vymedzujúcim poskytnutie podpory zo štrukturál-

nych fondov Európskej únie.  
 Sektorové operačné programy (SOP – Sectoral Operation Programme), ako               

taktické dokumenty vytvorené na úrovni ministerstiev, ktoré rozpracovávajú             
problémové celky stratégií majúcich plošný (celoštátny) charakter, pre ktoré bude          
ţiadané spolufinancovanie zo zdrojov Európskej únie.  

 Regionálne operačné programy (ROP – Regional Operation Programme), ako     

taktické dokumenty, ktoré budú spracované na úrovni regiónov NUTS II                         
a rozpracovávajú tie problémové celky stratégií, pre ktoré bude ţiadané                       
spolufinancovanie zo zdrojov Európskej únie.  

 Strategické usmernia Spoločenstva (SUS) – ROP odráţa 1 usmernenie SUS t.j.   
„urobiť Európu a jej regióny atraktívnejším priestorom pre investície a prácu“,             

a súčasne 3 usmernenie SUS t.j. „vytvorenie väčšieho množstva a kvalitnejších           
pracovných miest“.  

 

Zdroje a dokumenty: 

 

 V súlade so snahou SR o zniţovanie rozdielov na úrovni rozvoja jednotlivých regiónov 
boli východiskom pri príprave PHRSR obce Beladice nasledovné strategické dokumenty: 

 

Podporné materiály: 
  

 Pri vypracovaní PHRSR obce Beladice boli pouţité aj prognostické údaje vypracované 
Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. Hlavnou úlohou prognostických údajov je 
podpori  vypracovanie tohto programu a zabezpeči  tým zvýšenie efektívnosti procesov               
strategického plánovania a kvality tohto dokumentu. Toto zabezpečenie je dané prepojením 
Systému strednodobého výh adu hospodárskeho a sociálneho vývoja a vecnej roviny                 
strategického plánovania. 

 Obec Beladice má nasledovné moţnosti čerpania mimorozpočtových zdrojov                 
na dosahovanie svojich cie ov a priorít v zmysle stanovených tematických cie ov stratégie    
Európa 2030 a prioritných oblastí Pozičného dokumentu:  
 

 Partnerská dohoda ( alej len „PD“), ako obdoba súčasného Národného strategického 
referenčného rámca, obsahuje záväzky členského štátu, ţe pridelené alokácie                
pre politiku súdrţnosti EÚ sa vyuţijú na implementáciu stratégie Európa 2030.        
Partnerská dohoda obsahuje aj návrh operačných programov.        

 Operačné programy ( alej len „OP“) sú hlavným riadiacim nástrojom pre vyuţívanie 

fondov EU. Na zabezpečenie naplnenia cie ov stratégie Európa 2030 vypracovala EK 
tzv. „kondicionality“, t.j. podmienky, ktoré musia členské štáty splni , jednak sú to 
podmienky ex ante, ktoré musia by  zavedené pred poskytnutím prostriedkov z fondov, 

ako aj podmienky ex post, pod a ktorých bude uvo nenie dodatočných prostriedkov        
z fondov závisie  na výkonnosti  a dosahovaní cie ov  stratégie Európa 2030. 
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Tematické ciele v súlade so stratégiou Európa 2030: 

1) posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií;  
2) zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie               
    ich vyuţívania a kvality;  
3) zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov a po nohospodárskeho 

    sektora (v prípade EPFRV) a sektora rybného hospodárstva a akvakultúry  (v prípade 

    EFNRH);  

4) podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch;  
5) podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzania a riadenia rizík;  
6) ochrana ţivotného prostredia a presadzovanie efektívneho vyuţívania zdrojov;  
7) podpora udrţate nej dopravy a odstraňovanie prekáţok v k účových sie ových           

    infraštruktúrach;  
8) podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily;  

9) podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe;  
10) investovanie do vzdelania, zručností a celoţivotného vzdelávania;  
11) zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy; 
12) zlepšenie zdravotnej starostlivosti; 
13) posilnenie hospodárskeho riadenia; v záujme stability a zjednotenia; 

14) vytvorenie dohody pre jednotný trh; 
15) podpora environmentálnej udrţate nosti; 
16) rast prostredníctvom znalostí; posilnenie postavenia jednotlivcov; 
17) posilnenie európskeho výskumného priestoru; zvýšenie závaţnosti otázky financovania 

      výskumu a vývoja; 
18) zvyšovanie inovácií a tvorivosti; 

19) zlepšenie demografickej situácii so zameraním výziev spojených so starnutím,           
      migrácie a integrácie; 
20) zlepšovanie aktívneho prístupu k pris ahovaleckej politike; 
21) lepšie kontrolovanie a zlepšovanie prístupu v spoločnej európskej pris ahovaleckej 
     politike- zabezpečenie dôveryhodného systému riadenia vonkajších hraníc EÚ vrátane    
      koordinovaného systému vydávania víz štátnym príslušníkom tretích krajín; lepšie     
      zabezpečenie vnútornej bezpečnosti EÚ v súvislosti s vonkajšou bezpečnos ou; 
22) zabezpečenie energetickej bezpečnosti a opatrení v rámci zmien klímy: nová            
      priemyselná revolúcia; h adanie udrţate nej výroby energie; zníţenie vonkajšej        
      energetickej závislosti EÚ;  
23) vedenie boja proti zmenám klímy; 
24) vytvorenie európskeho bezpečnostného modelu; vytvorenie obranného modelu; 
25) budovanie kultúry spolupráce: bezpečnos  ako nadnárodný verejný záujem; 
26) zvýšenie hospodárskej konkurencieschopnosti Európy at . 
 

Pozičný dokument definuje nasledujúce prioritné oblasti:  
 

 podnikate ské prostredie priaznivé pre inovácie; 
 infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanos ;  
 rozvoj udského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce;  
 trvalo udrţate né a efektívne vyuţívanie prírodných zdrojov ; 
 moderná a profesionálna verejná správa. 
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 Priority stanovené v Pozičnom dokumente boli pouţité ako podklad pre prípravu        
najdôleţitejších strategických dokumentov SR pre čerpanie fondov EU: Partnerskej dohody             
a operačných programov. 
 

Štruktúra operačných programov 

 

 
 

Uplatnenie integrovaného prístupu 

rozmer – 1  

 Rôzne aspekty ţivota obce – environmentálny, hospodársky, sociálny a kultúrny – sú 
vzájomne prepojené a úspech v rozvoji samosprávy moţno dosiahnu  len prostredníctvom    
integrovaného prístupu. Opatrenia týkajúce sa fyzickej obnovy sa v PHRSR skombinovali          

s opatreniami na podporu vzdelávania, hospodárskeho rozvoja, sociálneho začleňovania              
a ochrany ţivotného prostredia. Predpokladom toho je rozvoj silných partnerstiev medzi      
miestnymi obyvate mi, občianskou spoločnos ou, miestnym hospodárstvom a rôznymi         
úrovňami správy. Takýto prístup je osobitne dôleţitý v súčasnosti vzh adom na váţnos         
problémov, pred ktorými momentálne samospráva stojí. Tieto problémy siahajú                       
od konkrétnych demografických zmien cez dôsledky hospodárskej stagnácie v súvislosti             
s tvorbou pracovných miest a sociálnym pokrokom aţ po dôsledky zmeny klímy. Reakcia        
na tieto problémy bude mimoriadne dôleţitá na dosiahnutie inteligentnej, udrţate nej                 
a inkluzívnej spoločnosti, ktorá je cie om stratégie Európa 2030. 

rozmer – 2  

 PHRSR obce Beladice integruje všetky dokumenty na miestnej úrovni ako aj ciele          
a priority národných strategických dokumentov a dokumentov EÚ. PHRSR obce Beladice       

na roky  2021 - 2026 integruje a nadväzuje na predchádzajúce PHSR obce, viacročný rozpočet. 
PHRSR obce vychádza a integruje strategické dokumenty na národnej úrovni ako Partnerská 
dohoda, ktorá určuje stratégiu, priority a podmienky SR na vyuţívanie fondov EÚ tak, aby sa 
dosiahli priority stratégie Európa 2030, Pozičný dokument Európskej komisie k Partnerskej 

dohode a programom SR, Stratégia financovania Európskych štrukturálnych  a investičných 
fondov, pre Integrovaný regionálny operačný program „IROP“. alej PHRSR integruje              
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a vychádza zo strategických dokumentov EÚ: Stratégia EÚ 2030; z Nariadenia EK (Všeobecné 
nariadenie, nariadenie k fondom), CENTROPE – Správa o regionálnom rozvoji, CENTROPE – 

Nástroj na hodnotenie potrieb infraštruktúry – podpora konkurencieschopného regionálneho 
rozvoja (INAT), CENTROPE – Stratégia  udského  kapitálu, CENTROPE – Stratégia v oblasti 
vedomostného regiónu, CENTROPE – Stratégia v oblasti priestorovej integrácie a Akčný plán 
Koncepcie rozvoja občianskej   spoločnosti. 

rozmer – 3  

 Integrovaný prístup bol uplatnený pri procese spracovania strategického dokumentu, 

kde boli zoh adnené predstavy, potreby a poţiadavky jednotlivých  zainteresovaných skupín 
ako sú obyvatelia, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené v rámci pôsobnosti obce, 

mimovládne organizácie, záujmové skupiny obyvate ov,  podnikate ské subjekty, obec a jej 

jednotlivé orgány: poslanci OZ, starosta, komisie. Integrovaný prístup bol uplatnený                   
v prípravnej fáze spracovania PHRSR. Následne bol integrovaný prístup uplatnený v rámci 
schva ovacej fázy PHRSR, kde bol návrh dokumentu zaslaný zainteresovaným skupinám            
na záverečnú úpravu, doplnenie a odsúhlasenie.  

rozmer – 4  

 Integrovaný prístup bol uplatnený v prípade finančného zabezpečenia jednotlivých       
priorít a cie ov. Financovanie sa realizuje z viacerých zdrojov – verejných a súkromných.        
Verejné zdroje uplatňujú integrovaný prístup z h adiska horizontálneho ako aj vertikálneho.      
Z horizontálneho h adiska predstavuje kombinovanie viacerých moţných zdrojov EÚ            

(Operačných programov). Z vertikálneho h adiska sú integrované zdroje EÚ, úrovne SR, VÚC 
a nakoniec na najniţšej úrovni miestnej samosprávy. 

Jednotlivé strategické dokumenty sú vypracovávané vo vzájomnej nadväznosti           
a postupnosti. 

Osnovu PHRSR obce Beladice znázorňuje schéma 1. 
Schéma 1 Osnova PHRSR 

 

 

 PHRSR sa skladá z hlavného dokumentu a príloh, ktoré sú jeho neoddelite nou 
súčas ou. 
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Fázy strategického plánovania a definovanie zodpovednosti 
 

 
Zdroj: Woleková, Mezianová, 2004, s.14 – 17. 

 

Fáza 1: Inventarizačná, analytická a prognostická čas  tvorby PHRSR 

 

 V tejto fáze PHRSR nadväzuje na k účové zameranie/vízie a na hlavný cie , na k účové 
výzvy, problémy, impulzy a moţné riešenia. PHRSR vo svojom obsahu poskytuje súbor 
analýz, zozbieraných zdrojov a informácií o obci Beladice pre alšiu tvorbu a implementáciu 
stratégie. Pri realizácii analytickej časti bola vyuţitá SWOT analýza doplnená o údaje 
relevantné pre tvorbu samotného dokumentu PHRSR.  
 Jednotlivé analýzy obsahujú socioekonomické analýzy, územno-technické analýzy, 
prírodno-environmentálne analýzy zamerané na analýzu prírodného prostredia 
a inštitucionálno-organizačné analýzy. Na základe parciálnych analýz v tejto uvedenej štruktúre 
mohla obec Beladice identifikova  hlavné faktory a disparity rozvoja v území.  V rámci SWOT 
analýzy obec zadefinovala strategické smerovanie, priority a ciele PHRSR. 

Fáza 2: Strategická čas : Definovanie strategického smerovania, priorít 
            a strategických cie ov PHRSR 

 

 Primárne analýzy o doterajšom vývoji a stave obci Beladice predstavujú koncentrovaný 
zdroj informácií pre prioritné oblasti rozvoja obce, z ktorých vyplývajú opatrenia a následné 
aktivity predloţené pre riešenie jednotlivých problémových oblastí rozvoja. Podrobný plán 
konkrétnych aktivít je obsiahnutý v akčnom pláne. Jednotlivé akčné plány a projektové návrhy 
by mali napĺňa  vízie obce. Sú spracované na úrovni činností, časovej a finančnej náročnosti. 

V rámci tohto kroku stratégie boli zosumarizované všetky výstupy PHRSR, ktoré boli 
predloţené na participatívne pripomienkovanie obecnému zastupite stvu obce Beladice. 
Navrhované zmeny boli doplnené a implementované do stratégie PHRSR.  
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Fáza 3: Programová čas : Návrh vlastnej stratégie- strategického prístupu, postupu 

             a nástrojov na naplnenie vízie, hlavného cie a, priorít a systému cie ov  
 

 V tejto fáze PHRSR bol identifikovaný prístup, postup a nástroje (opatrenia, aktivity, 
programy a projekty) v časovej následnosti a v priestorovej súvislosti pre realizovanie 
jednotlivých krokov stratégie. V tejto fázy obec Beladice navrhla vlastnú stratégiu, ktorá 
dosiahne naplnenie celého systému počnúc víziou aţ po systém cie ov PHRSR. Obec sa 
rozhodla presadzova  integrovaný prístup a zameriava  sa na inovačne orientované Smart 
stratégie rozvoja integrujúce tvrdé infraštruktúrne riešenia s mäkkými organizačnými, 
inštitucionálnymi a sociálnymi inováciami, ktoré vyuţívajú najnovšie poznatky zo sociálnych, 

prírodných a technických vied a najmodernejšie technológie pre efektívny a udrţate ný rozvoj 
a zabezpečenie kvality ţivota obyvate ov a kvality podnikate ského prostredia. Implementácia 
Smart stratégie rozvoja nie je o zvyšovaní výdavkov, ale o efektívnejšom vyuţívaní finančných 
zdrojov, ktoré obci majú prinies  úsporu v strednodobom a dlhodobom horizonte. 

 

Fáza 4: Realizačná čas - Návrh vlastnej stratégie – strategického prístupu, postupu    
              a nástrojov na dosiahnutie vízie a cie ov 

 

 V tejto fáze PHRSR je zamerané na popis postupov inštitucionálneho a organizačného 
zabezpečenia realizácie programu rozvoja, systém monitorovania a hodnotenia plnenia 

programu rozvoja obce s ustanovením merate ných ukazovate ov, vecný a časový 
harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov. 
 

 

Fáza 5: Implementačná čas : Nastavenie implementácie, financovania, 
             monitorovania a vyhodnocovania PHRSR 

 

 V tejto fáze obec Beladice vypracovala podrobný plán implementácie stratégie, ktorá je 
obsiahnutá v PHRSR. Definuje harmonogram implementácie stratégie a v jeho rámci aj 
konkrétne úlohy pre implementáciu navrhovaných nástrojov vrátane subjektov zodpovedných 
za splnenie a určenie výstupov realizácie týchto úloh, ktorý je reprezentovaný akčným plánom 
implementácie. V rámci PHRSR je zabezpečený systém monitorovania a transparentného 
hodnotenia, čiţe napĺňania cie ov stratégie a taktieţ plán vyuţitia zdrojov vrátane zostaveného 
finančného plánu implementácie stratégie.  Obsahom PHRSR sa stali konkrétne činnosti 
a úlohy, ku kaţdej činnosti a úlohe sú priradení partneri zodpovední za ich vykonanie a dôraz 
bol kladený aj na časový systém rozpočtového programovania územnej samosprávy.  
 

Finančné zabezpečenie 

  

 V zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona 
309/2014 Z. z., o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, sa financovanie 

regionálneho rozvoja realizuje na troch úrovniach: na mikroregionálnej úrovni je moţné          

rozvojové aktivity financova  jedine zdruţovaním zdrojov niţšej úrovne, čiţe obcí. Samosprá-
vy nemajú spoločný zdroj financovania. V súčasnej situácii je moţné rozvojové aktivity         
financova  bu  z rozpočtov jednotlivých obcí v prípade individuálnych projektov alebo        
zdruţením financií viacerých obcí v prípade spoločných projektov. V prípade financovania 
projektov majúcich význam v kontexte priorít celého kraja zohráva významnú úlohu                
Banskobystrický samosprávny kraj a financovanie inštitúcií v jeho zria ovate skej                 
kompetencii. alšími doplnkovými zdrojmi, ktoré moţno definova  na úrovni jednotlivých 
aktivít sú predovšetkým štrukturálne fondy EU. Ich vyuţitie v rámci jednotlivých aktivít je 
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moţné stanovi  len indikatívne bez určenia výšky poţadovanej podpory s cie om prispie         
ku koordinácií realizácie rozvojových aktivít.  

 Pri zostavovaní finančného plánu a zais ovaní finančnej podpory je potrebné zamera  
sa na tie opatrenia, ktoré sú nedostatočne podporované zo štátneho rozpočtu, alebo nie 

sú podporované vôbec.  
 Pri zabezpečovaní základných potrieb občanov postupuje samospráva pod a  zákona 

číslo 369/1990 Z. z. O obecnom zriadení a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. O majetku 

obcí v znení neskorších predpisov.  
  Na plnenie svojich úloh má obec okrem finančných prostriedkov poukázaných od štátu 

v rámci delimitácie k dispozícií nasledovné financie: príjmy z miestnych daní 
a poplatkov ako aj zdroje zo Štrukturálnych fondov EÚ.  

 

Monitorovanie a vyhodnocovanie PHRSR 

 

 V rámci monitorovania sa budú identifikova  moţné riziká a navrhova  opatrenia na ich 
zníţenie. V procese monitoringu je vytvorený monitorovací výbor zo zástupcov obecného 
zastupite stva, ktorí bude zodpoveda  za plnenie priorít a cie ov PHRSR.  
 V systéme hodnotenia bude vypracovávaná monitorovacia správa o realizácii priorít 
a cie ov PHRSR, ktorá bude hovori  o úspešnosti plnenia priorít a cie ov. V rámci 
implementácie stratégie v rámci tejto aktivity je vypracovaný aj finančný plán vyuţitia zdrojov 
a finančný plán implementácie stratégie PHRSR. Finančný plán implementácie stratégie 
identifikuje finančné objemy, grantové, revolvingové, investičné, neinvestičné zdroje a spôsoby 
financovania projektov (vlastné zdroje, pôţičky, verejné financie, súkromné zdroje, grantové 
schémy a pod.) 

 

Fáza 6: Prerokovanie a schva ovanie PHRSR 

 

 Integrálnou súčas ou tejto fázy je prerokovanie a schva ovanie PHRSR dotknutou 
verejnos ou a dotknutými orgánmi. V návrhu postupu a v harmonograme participatívnej tvorby 
a schva ovania PHRSR je treba integrova  procesy strategického environmentálneho 
hodnotenia. Na základe preloţenia Oznámenia o strategickom dokumente príslušný orgán 
stanoví rozsah hodnotenia pod a zákona č 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Takto 
spracovaný a schválený PHRSR obecným zastupite stvom je predloţený VÚC. 
 PHRSR sa skladá z hlavného dokumentu a príloh, ktoré sú jeho neoddelite nou 
súčas ou. 
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ČAS  A 

1. AUDIT ÚZEMIA 

1.1 Základná charakteristika obce Beladice a vymedzenie územia 

1.1.1 Základné údaje o obci  
 Sídlo obecného úradu: Gaštanová 167, 951 75 Beladice 

 Telefón: +421 37 63 30 227, 0904 200 005 

 Mail: podatelna@obecbeladice.sk 

 Web:  www.obecbeladice.sk 

Administratívne začlenenie: 

 Štát:  Slovensko 

 Kraj: Nitriansky 

 Okres: Zlaté Moravce 

 Región: Tekov 

 Mikroregión: Tribečsko 

 IČO: 00307769 

 Počet obyvate ov: 1 689 (Stav k 31.12.2019)  

 Hustota: 75,37 obyv. na km
2
 

 Rozloha: 22.41 km 
2 
 (2241 ha) 

 Nadmorská výška obce: 170 m n. m. 

 Súradnice: 48º20'21'' S 18º17'55''V 

 Prvá písomná zmienka o samostatnej obci pochádza z roku 1156 

 Starosta: PhDr. Ţáčik Mário 

 

 Obec Beladice leţí v Podunajskej níţine a v severnej časti Ţitavskej pahorkatiny,               
v doline potoka Drevenica, na jeho sútoku s Čakýnskym potokom. Jej zemepisné súradnice sú 
48°25'38" severnej zemepisnej šírky a 18°25'07" východnej zemepisnej dĺţky. Stred obce sa 
nachádza v nadmorskej výške 170 m n. m. Obec sa geograficky nachádza v strednom Pohroní. 
Rozloha katastrálneho územia je 2 241 ha.  

 Obec tvoria miestne časti:  Beladice, Malé Chráš any, Ve ké Chráš any, Pustý Chotár 
a osadu Perov, ktorá je osídlená rómskym etnikom. V roku 1976 zlúčením všetkých uvedených 
miestnych častí vznikli Beladice. Obec administratívne patrí do okresu Zlaté Moravce            
a do Nitrianskeho samosprávneho kraja. Severnú hranicu tvoria katastrálne územia obcí 
Neverice a S aţany, východnú Choča, Tesárske Mlyňany a Vieska nad Ţitavou, juţnú 
Slepčany a Malé Chyndice a západnú Čeladice, Kolíňany a Jelenec (vi . obrázok 1). 
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Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Beladice 

Obrázok 1 Lokalizácia obce Beladice v rámci okresu Zlaté Moravce 

 

1.1.2 História obce Beladice 

 Prvá písomná zmienka o obci Beladice pochádza z roku 1156. V tých časoch niesla 
miestne pomenovanie Belad. Neskoršie súpisy o obci hovoria aj o iných doloţených názvoch 
ako napr. Nagbelad (1429), Male Beladicze (1773) a Beladice (1920). V zachovaných 
historických súpisoch sa uvádza, ţe čas  obce v roku 1268 patrila k panstvu Tekovskej ţupy, 

inú čas  vlastnili zemani a zvyšok obce patrilo Stoličnému Belehradu. Obec vlastnilo nieko ko 
majite ov ako napr. rod Berehnyiovcov, Majthényiovcov, Jesenskovcov a Szent-Iványiovcov. 
V roku 1573 obec vyplienili osmanský vojaci.  

  V súčasnosti obec Beladice zahŕňa miestne časti: Ve ké a Malé Chraš any, 
Pustý Chotár, miestnu čas  Beladice a osadu Perov, ktorá je osídlená rómskym etnikom. 
S týmito uvedenými miestnymi čas ami sa obec zlúčila v roku 1976. V roku 1573 takmer celú 
obec vyplienili turci. 

Prvá písomná zmienka o obce Ve ké Chráš any pochádza z roku 1209. V tejto časti sa 
nachádza významná kultúrna pamiatka a to Sentivániovský kaštie , ktorý prestavala rodina 
Szentiványiovcov z pôvodnej kúrie, ktorú v 18. storočí vlastnila Terézia Maloňaiovová.  
Sentivániovský kaštie  tvorí dvojtraktová dvojpodlaţná pôvodne baroková stavba, s pôdorysom 
v tvare písmena L. Pôvodne bol postavený v susedstve zaniknutého renesančného kaštie a, 
ktorý pochádzal z roku 1620. Prvou klasicistickou úpravou kaštie  prešiel v roku 1810. V roku 

1837 tento majetok od rodiny Maloňaiovcov kúpil barón Jozef Szirányi- Ötömös a jeho rodina, 

ktorá pochádzala z Nitrianskej stolice. Neskôr ho odkúpil barón Henrik Lindelóf. V obci sa 

nachádza rodinná hrobka Sirányiovcov na cintoríne vo Ve kých Chráš anoch. alšou 
historizujúcou úpravou a obnovou prešiel kaštie  v roku 1874. Súčasnú podobu jej dal stavite  
Oskar Balogh. V interiéri sa zachovali pôvodné kazetové stropy a boisérie. Fasáde dominuje 
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oválny rizalit orientovaný smerom do parku s trojosovým portikom, ukončený kopulou. Fasády 
sú členené pilastrami, rizalit polostĺpmi.  alšou výraznejšou rekonštrukciou  prešiel kaštie  
v posledných rokoch. V súčasnosti ho spravuje firma Ekostavby s. r. o. Nitra, ktorá sa 
v zachovaných častiach snaţí prinavráti  objektu jeho pôvodnú umelecko-historickú hodnotu 
a naplni  jeho priestory a pri ahlý park zodpovedajúcim spoločenským a kultúrnym vyuţitím. 
Celý areál kaštie a je vyuţíva na kultúrno-spoločenské akcie, usporadúvajú sa v ňom svadby, 
rodinné oslavy, rôzne podujatia at . Osada Pustý Chotár vznikla v roku 1808 ako majetok 

krá ovského radcu a Tekovského podţupana Karola Jesenského. Dal postavi  kaštie  
Jesenských. Táto dvojpodlaţná trojtraktová klasická stavba na pôdoryse obdĺţnika, 
pochádzajúca z roku 1820 sa nachádza v miestnej časti Pustý Chotár. Kaštie  prešiel úpravami 
v 70. rokoch 19. storočia za baróna Henrika Lindelófa, kedy dostal súčasnú neoklasicistickú 
podobu. alšie úpravy na kaštieli sa uskutočnili v rokoch 1936 ‒1937, kedy došlo k zbúraniu 
bočných krídiel. Neskoršími vlastníkmi kaštie a boli aj rodina Krausových a určanských. Po 
druhej svetovej vojne na tomto mieste bola táto budova vyuţitá ako základná devä ročná škola.  
Od roku 1980 do roku 1991 bolo v budove zriadené vzdelávacie centrum štátnej správy 
a následne bol kaštie  prevedený do majetku obce. V rokoch 1998 aţ 2003 sa tu uskutočnila 
rekonštrukcia, počas ktorej kaštie  dostal svoju dnešnú podobu a stal sa z neho Park Hotel 

Tartuf, v ktorom sa dochoval fajansový krb a vitráţové okná.  Fasáde kaštie a dominuje 
polygonálny rizalit  s priebeţným balkónom ukončeným kopulou. Okná majú profilované 
šambrány s nadokennými rímsovými frontónmi. Korunná rímsa je lemovaná terčíkmi. Kaštie  
je umiestnený v krajinárskom parku o rozlohe 7,25 ha (vi . obrázok 2). V roku 1982 bol park 

vyhlásený za Chránený areál. 

 
 

Obrázok 2 Park Hotel Tartuf  

alšou kultúrnou pamiatkou je Sirániovský kaštie . Nachádza sa  miestnej časti Ve ké 
Chráš any. Ide o dvojpodlaţnú klasicistickú stavbu postavenú na pôdoryse obdĺţnika z konca 

18. storočia.  V súčasnosti je stavba opustená a je z nej ruina. Fasáde kaštie a dominuje stredný 
trojosový rizalit, ktorý je ukončený trojuholníkovým štítom s tympanónom. 
 Malé Chráš any sa prvýkrát v histórii spomínajú v roku 1209. V roku 1388 bola táto 
miestna čas  majetkom zemianskej rodiny Gépes, ktorá spravovala hrad Gýmeš. Vtedy sa čas  
obce uvádza pod názvom Kýsherestien. Z tohto obdobia sa v histórii spomína, ţe na potoku 
Drevenica stál aj vodný mlyn. V tejto miestnej časti sa zachovala aj kaplnka sv. Kríţa- stavba 
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inšpirovaná gotickou architektúrou, ktorá bola postavená v roku 1854. Pod kaplnkou bola 

odhalená krypta tejto zemianskej rodiny. 
 K sakrálnym pamiatkam v obci Beladice patrí Rímskokatolícky kostol sv. Jána 
Nepomuckého, nachádzajúci sa vo Ve kých Chraš anoch (vi . obrázok 3). 

 

 
 

Obrázok 3 Rímskokatolícky kostol sv. Jána Nepomuckého z roku 1795 

Kostol sv. Jána Nepomuckého tvorí jednolo ovú klasicistickú stavbu s  polygonálnym 
ukončením presbytéria a s mierne predstavanou veţou z rokov 1795 ‒ 1804. Obnovou prešiel 
kostol v roku 1879. Interiér je zaklenutý pruskou klenbou. Nachádza sa tu klasicistický oltár sv. 

Jána Nepomuckého zo začiatku 19. storočia, kazate nica z rovnakého obdobia a 
bočný empírový oltár Ruţencovej Panny Márie. Krstite nica je rokoková z polovice 18. 

storočia. alej sa tu nachádza vo ný barokový obraz Panny Márie z 18. storočia. Fasády 
kostola sú členené lizénami a polkruhovo ukončenými oknami so šambránami s klenákmi. 
Veţa je členená lizénovými rámami a ukončená korunnou rímsou s terčíkom a zvonovitou 
helmicou.  

 K sakrálnym pamiatkam patrí v obci Beladice aj Kaplnka sv. Kríţa. Ide o neogotickú 
stavbu postavenú na pôdoryse obdĺţnika. Pochádza z roku 1854. Fasády kaplnky sú členené 
lizénami a oknami s lomeným oblúkom a šambránami. K iným pozoruhodnostiam v obci patrí 
Socha sv. Jána Nepomuckého. Je to udová, baroková socha z roku 1766. Nachádza sa pred 
rodinným domom so súpisným číslom 17 (vi . obrázok 4). 
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Obrázok 4 Socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1766 v miestnej časti Beladice 

(viď. Podstavec barokovej sochy) 
 

 

1.1.3 Heraldické znaky obce 

 

               
 

 Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR prerokovala návrh erbu obce Beladice 
a odporučila ho na prijatie obecným zastupite stvom a na zaevidovanie do heraldického 
registra SR v tejto podobe: 

Erb obce  

 V modrom štíte medzi strieborným lemom hrotmi nadol smerujúcich radlíc- lemeša 
a čeriesla zlatý lem alie, dolu strieborné zlatou šab ou ozbrojené avé rameno, v hornej časti 
lemeša zlatá štvorcípa a nad čerieslom zlatá osemcípa hviezdička. 
 

Vlajka obce 

 Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺţnych pruhov vo farbách modrej (2/8), ţltej (1/8), 
bielej (1/8) a modrej (2/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi 
zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.  
 Symboly obce Beladice sú zaevidované v Heraldickom registri SR pod signatúrou B-

57/96 (Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, 1996). 
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1.1.4 Spolupráca a partnerstvá obce Beladice 

 Obec na území Poţitavského regiónu spolupracuje s ostatnými obcami. Je členom 
nasledovných zdruţení:  
 Zdruţenie Podtribečských obcí; 
 Poţitavské regionálne zdruţenie; 
 Mikroregión Tribečsko- verejno-súkromné partnerstvo. 
 V obci Beladice pôsobí aj Základná organizácia zväzu zdravotne postihnutých, 

Slovenský zväz záhradkárov a Slovenský červený kríţ. 
  

1.2 Stav územnoplánovacej  a programovej dokumentácie 

 Obec pod a počtu obyvate ov, v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku ( alej len ,,Stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov podlieha 

povinnému spracovaniu územnoplánovacej dokumentácie. Obec Beladice má vypracovaný 
Územný plán obce, ktorý v textovej časti v roku 2019 za pomoci odborne spôsobilej osoby 
doplnila a aktualizovala. 

 Obec sa riadi dokumentmi VÚC Nitra, ktorý má schválený Územný plán Ve kého 
územného celku a pod a Nariadenia vlády SR č. 263/1998 Z. z. Obec v tomto zmysle sa 

rozhodla zaobstara  a aktualizova  pôvodný rozvojový dokument PHRSR, ktorý bude 
akceptova  dokumenty vyššieho stupňa a bude kvalitným dokumentom pre obec a to na 

obdobie rokov 2021 – 2026. 

 

1.3 Prírodné pomery a environmentálna infraštruktúra 

 Obec Beladice patriaca do okresu Zlaté Moravce z h adiska geomorfologického patrí    
do Alpskohimalájskej sústavy, podsústavy Panónska panva, provincie Západopanónskej panvy, 
subprovincie Malá Dunajská kotlina, oblasti Podunajská níţina, do celku Podunajská 
pahorkatina (Ţitavská a Hronská pahorkatina) a oddielu Ţitavská niva. Oblas  sa zara uje         
do níţinného pahorkatinového typu (Hasprová, 2000). Reliéf záujmového územia je rovinný, 
mierne zvlnený a smerom k pohoriam Tríbeč a Pohronský Inovec sa mení z mierne na stredne 

zvlnený. 
 V celom území vychádzajúc z rozdielov nadmorských výšok pod a Mariota (2000) 
nachádzame níţiny do 200 m n. m., nízke vysočiny od 201 – 800 m n. m. a stredovysočiny, 
ktoré sa nachádzajú nad 801 m n. m. Takáto členitos  územia ovplyvňuje charakter krajiny a to 

najmä jej estetickú hodnotu. V takomto reliéfe sa dá uplatňova  pešia turistika, cykloturistika, 
mototuristika, lyţiarska turistika, dá sa spoznáva  príroda a môţu sa hra  hry v prírode.            
Na viacerých miestach nechýbajú turisticko-informačné tabule. Rekreačné aktivity majú 
odlišné nároky na relatívnu výškovú členitos  reliéfu. Pod a Hasprovej (2000) väčšina 
rekreačných aktivít uprednostňuje územia s vyššími hodnotami relatívnej výškovej členitosti 
reliéfu, s čím môţeme súhlasi . K zaujímavým môţeme zaradi  napr. juhovýchodný svah 
Ve kého Tribeča. Niektoré svahy v okrese (Skýcov- Vyčoma, Brezov štál, alebo Ve ký Inovec) 
majú sklonitý reliéf s relatívne výškovou členitos ou. Tu by sme v území navrhli rozvinú  
turistiku, cykloturistiku, zimné športy a horolezectvo.  

 Ak zhodnotíme z h adiska CR funkčné typy reliéfu, tak môţeme skonštatova , ţe 
k málo atraktívnym reliéfom patrí územie Ţitavskej a Hronskej pahorkatiny a Ţitavskej nivy. 
K čiastočne atraktívnym z h adiska rozvoja rekreácie a CR patrí pohorie Tríbeč a Pohronský 
Inovec, ktoré sa vyznačujú reliéfom vrchovín.    
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1.3.1 Starostlivos  o ţivotné prostredie a o ochranu ţivotného prostredia 

 
 Stanovenie zranite nosti jednotlivých zloţiek ţivotného prostredia (ŢP) vyplýva             
z ich environmentálnej citlivosti (prirodzenej náchylnosti na deštrukciu) a environmentálnej 
významnosti (súčasná kvalita a tieţ jedinečnos  v danom priestore), ktoré sa takto                       
konfrontujú s prípadným pôsobením nového stresového faktora. Obec Beladice sa                      

v starostlivosti o ŢP riadi pod a Zákona NR SR č. 17/1992 Zb. Zákonom o ţivotnom prostredí, 
ktorý ustanovuje dodrţiava  zásady ochrany ŢP a povinnosti pre právnické a fyzické osoby      
chráni  a zlepšova  stav ŢP a to v princípoch trvalo-udrţate ného rozvoja. 
 Obec sa snaţí dodrţiava  aj zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody          
a krajiny, kde legislatívnou formou zabezpečuje zachovanie rozmanitosti podmienok a foriem 

ţivota v území. Zákon vymedzuje druhovú a územnú ochranu drevín. Druhová ochrana sa      
viaţe na chránené rastliny, chránené ţivočíchy, chránené nerasty a chránené skameneliny.       

Za najzávaţnejšie problémy, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu ţivotného prostredia tejto 
skúmanej oblasti môţeme povaţova  predovšetkým znečistené povrchové vody, znečistené 
pôdy a znečistené podzemné vody, tzv. ,,divoké“ skládky odpadov ako ve mi závaţný rizikový 
faktor, hluk, eróziu a zápach. 
 V zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny na území SR platí prvý stupeň ochrany, ak 
tento zákon alebo všeobecne záväzný právny predpis vydaný na jeho základe neustanovuje 
inak. alej tento zákon upravuje druhovú ochranu, ochranu drevín, pôsobnos  orgánov štátnej 
správy a obcí, práva a povinnosti právnických a fyzických osôb a zodpovednos  za porušenie 
povinnosti na úseku ochrany prírody a krajiny. 
 

Územná ochrana 

 Podmienky ochrany a povinnosti určené zákonom sa týkajú najmä vlastníkov                 
a   uţívate ov príslušných pozemkov. Štátnu správu ochrany prírody vykonávajú príslušné     
orgány (Okresný úrad , Odbor starostlivosti o ţivotné prostredie), v oblasti ochrany drevín je 
orgánom ochrany prírody obec. Pre celkové zlepšenie ekologickej kvality a stability posudzo-

vaného územia je dôleţité chápa  navrhované opatrenia ako integrované opatrenia všeobecnej, 
územnej a druhovej ochrany prírody a krajiny.  
 V súvislostiach so všeobecnou ochranou prírody a krajiny sú dôležité najmä nasledovné 

ustanovenia zákona: 
- významný krajinný prvok moţno uţíva  len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav         
a nedošlo k ohrozeniu alebo k oslabeniu jeho ekologicko-stabilizačnej funkcie (§ 4, ods. 2). 
- vytváranie a udrţiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom. 
 Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýš ajú vykonáva  činnos , ktorou môţu    
ohrozi  alebo naruši  územný systém ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnú      
opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udrţiavaniu (§ 4, ods. 3). 
- podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnos ou zasahujú do ekosystémov, ich zloţiek 
alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonáva  opatrenia smerujúce k predchádzaniu    
a obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia (§ 4, ods. 4). 
- udrţiavanie a dosiahnutie priaznivého stavu časti krajiny sú činnosti vykonávané vo verejnom 

záujme (§ 5, ods. 4). 
- vlastník (správca, nájomca) pozemku s osobitne chránenou čas ou prírody a krajiny                 
v  navrhovanom území európskeho významu a území medzinárodného významu je povinný     

pri jeho beţnom obhospodarovaní zabezpečova  priaznivý stav časti krajiny (§ 5, ods. 5). 
- ak udrţiavanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu časti krajiny pod a odseku 5 nemoţno   
zabezpeči  beţným obhospodarovaním, moţno vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) dotknutých 
pozemkov poskytnú  finančný príspevok (§ 5, ods. 6). 
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- ak vlastník (správca, nájomca) dotknutých pozemkov nezabezpečí ani po predchádzajúcom 
upozornení priaznivý stav časti krajiny alebo ak je zabezpečenie priaznivého stavu časti krajiny 
potrebné z dôvodu jej bezprostredného ohrozenia, môţe tak urobi  organizácia ochrany prírody 
a krajiny zriadená pod a § 65 ods. 1 písm. k) na vlastné náklady (§5, ods.7). 
- kaţdý, kto zamýš a zasiahnu  do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného     
významu spôsobom ,ktorým moţno biotop poškodi  alebo zniči  je povinný vyţiada  si súhlas 
obvodného úradu ţivotného prostredia. Ak zásahom dôjde k poškodeniu alebo zničeniu biotopu 
európskeho významu alebo biotopu národného významu je ţiadate  povinný uskutočni          
primerané náhradné revitalizačné opatrenia vyplývajúce najmä z dokumentácie ochrany prírody 
a krajiny; táto povinnos  neplatí, ak ide o beţné obhospodarovanie po nohospodárskych kultúr 
alebo lesných kultúr. Ak nemoţno uskutočni  náhradné revitalizačné opatrenia, je povinný 
uhradi  finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty zasiahnutého biotopu (§ 95).          
Finančná náhrada je príjmom Environmentálneho fondu (§ 6, ods. 1). 
- vlastník (správca, nájomca) pozemku je povinný odstraňova  invázne druhy zo svojho       
pozemku spôsobmi pod a odseku 7 a o pozemok sa stara  takým spôsobom, aby zamedzil     
opätovnému šíreniu inváznych druhov, a to na náklady pôvodcu ich šírenia, ak je známy, inak 

na náklady štátu (§ 7, ods. 3). 
- Funkčnos  prvkov ÚSES zabezpeči  rešpektovaním ich ochrany pred zástavbou, to znamená 
nezasahova  do ich plochy bariérovými prvkami, oploteniami, resp. sem neumiestňova         

budovy a stavebné zámery. 
 

NATURA 2000 

 Zo záväzkov SR ako členského štátu Európskeho spoločenstva vyplýva realizácia     
Programu budovania sústavy osobitne chránených území NATURA 2000. Túto sústavu tvoria 

dva typy území: 
1. územia európskeho významu 

2. chránené vtáčie územia 

 

1. Výnosom MŢP SR č. 3/2004 -5.1 zo 14. júla 2004 bol vydaný zoznam území európskeho 

významu, ktorý nadobudol účinnos  1. augusta 2004. Do riešeného územia ne zasahuje     
územie európskeho významu. 
2. Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území schválila Vláda SR dňa 9.júla 
2003 uznesením vlády č. 636/2003, národný zoznam obsahuje 38 navrhovaných chránených 

vtáčích území s celkovou rozlohou cca 1 236 545 ha (25,2% rozlohy SR). Do riešeného      

územia nezasahuje ţiadne navrhované ani vyhlásené chránené vtáčie územie.   
 

Hodnotenie územia z h adiska ochrany prírody 

 

 Pod a Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (Správa CHKO Ponitrie) sa              
v  katastrálnom území obce Beladice (Beladice, Pustý Chotár, Malé Chraš any a Ve ké          
Chraš any) nenachádzajú ţiadne ve koplošné a maloplošné chránené územia národnej siete ako 

ani územia európskeho významu zo siete Natura 2000. 
 V dotknutom území prevládajú ve koplošné, po nohospodársky vyuţívané plochy ornej 
pôdy, pomiestne s výskytom mimolesnej drevinnej vegetácie a plochy zastavaného územia   
obcí. Lesný pôdny fond sa nachádza v minimálnom rozsahu, len v k.ú. Malé Chraš any,        
severne od zastavaného územia obce, na ploche cca 1 ha. Tento lesný porast bol v nedávnej 
minulosti odstránený. 
   Brehový porast vodných tokov nespĺňa kritérium na zaradenie do biotopu európskeho 
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významu Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské luţné lesy. V území platí v zmysle Zákona 
č.543/2002 Z.z. O ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, prvý stupeň 
ochrany.  

 

Územný systém ekologickej stability 

 V zmysle § 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa za územný systém 
ekologickej stability (ÚSES) povaţuje taká celopriestorová štruktúra navzájom prepojených 
ekosystémov, ich zloţiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitos  podmienok a foriem ţivota 
v krajine. Základnými prvkami kostry ÚSESu sú biocentrá a biokoridory provincionálneho, 
nadregionálneho, regionálneho a miestneho významu a interakčné prvky. Súčas ou tvorby 
ÚSES v krajine je aj systém opatrení na ekologicky vhodné a optimálne vyuţívanie krajiny          
a jej potenciálu. V Slovenskej republike koncepcia ÚSES bola prijatá uznesením vlády SR       
č. 394 z roku1991. Tvorba projektov ÚSES sa v Slovenskej republike realizovala systémom 
„zhora na dol“, od Generelu nadregionálneho ÚSESu SR cez regionálne aţ miestne ÚSES-y.    

V rámci spracovávania územnoplánovacích dokumentácií ve kých územných celkov Slovenska 
bola koncepcia ÚSES zapracovaná do ÚPN VÚC jednotlivých krajov. Jednotlivé Regionálne 
ÚSES-y boli pouţité ako záväzné územnoplánovacie podklady pre kapitolu krajinná štruktúra   
a ÚSES. 
 V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny : 
1. biocentrum je ekosystém alebo skupina ekosystémov, ktorá vytvára trvalé podmienky           
na rozmnoţovanie, úkryt a výţivu ţivých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich 

spoločenstiev, 
2. biokoridor je priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája biocentrá a umoţňuje 

migráciu a výmenu genetických informácií ţivých organizmov a ich spoločenstiev, na ktorý 
priestorovo nadväzujú interakčné prvky, 
3. interakčný prvok určitý ekosystém, jeho prvok alebo skupina ekosystémov, najmä trvalá 
trávna plocha, močiar, porast, jazero, prepojený na biocentrá a biokoridory, ktorý zabezpečuje 
ich priaznivé pôsobenie na okolité časti krajiny pozmenenej alebo narušenej človekom. 
Dokumentácie ÚSES (GNÚSES, RÚSES, MÚSES) sú v zmysle § 54 zákona č. 543/2002 Z.z.  

o OPaK dokumentáciami ochrany prírody a krajiny a sú podkladmi na vypracovanie          
územnoplánovacej dokumentácie. 
 V zmysle Zmien a Doplnkov 1 UPR NK 2015 sa v území nachádza: 
biokoridor regionálneho významu: 

 RBk Drevenica 

 RBk Bocegaj 

 Návrh ÚPN obce Beladice rieši z h adiska MÚSES návrh miestnych biokoridorov a 

biocentier: 

 navrhované biokoridory miestneho významu: MBk1 Potok Čakýň 

 navrhované biocentrá miestneho významu: MBc1 Vodná nádrţ Beladice 

 Na miestnej úrovni, pri tvorbe územnoplánovacej dokumentácie obcí, je                      
Krajinnoekologický plán dopĺňaný o návrh prvkov miestneho významu a o interakčné prvky, 
čím sa postupne vytvárajú podmienky pre zabezpečenie priestorovej ekologickej stability      
krajiny a tým zachovanie rôznorodosti podmienok a foriem ţivota. Okrem uvedených            
biokoridorov regionálneho a miestneho významu a jestvujúcich biokoridorov a biocentier,       

potenciál pre plnenie funkcie prvkov ÚSES majú: 
 vo nokrajinársky park v Beladiciach (plošný interakčný prvok) 

 vo nokrajinársky park v Pustom Chotári (plošný interakčný prvok) 
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 vinice - lokalita Világoš (plošný interakčný prvok) 

 nelesná drevinná vegetácia Kišovské role (plošný interakčný prvok) 

 navrhovaný melioračný topo ový porast k. ú. Malé Chraš any (plošný interakčný 

prvok) 

 líniová zeleň Kišovské role (líniový interakčný prvok) 

 líniová zeleň (NDV) na hrebeni v lokalite Gačov (líniový interakčný prvok) 

  líniová zeleň (NDV) v lokalite Baratská, Pri aleji a Starý mlyn (líniový interakčný 

prvok) 

 líniová zeleň (lokalita Dolný Čakýň) (líniový interakčný prvok) 

Minimálne nutné parametre biocentier a biokoridorov na úrovni M-ÚSES: 
- biocentrum: pre vegetačný stupeň dubový a luţné lesy : 30-10 ha, pre vodné spoločenstvá 

tečúce: viac ako 100 m, pre vody stojaté: 1 ha, pre lúčne spoločenstvá : 3 ha 

- biokoridor: pre lesné spoločenstvá: 2000 m, mokrade: 2000 m, lúčne spoločenstvá: 1000 

m, minimálne nutná šírka jednoduchého biokoridoru pre lesné spoločenstvá: 15 m, mokrade 

a lúčne spoločenstvá: 20 m. 
 Pribliţná minimálna doba na dosiahnutie plnej funkčnej spôsobilosti biocentra a bioko-

ridora miestneho významu je pre: 
- vodné spoločenstvá: 10 rokov 

- mokrade : 10 rokov 

- lúky: 20 rokov 

- les s prevahou duba: 400 rokov 

 V rámci tvorby dokumentov ÚSES pre daný región sa hodnotí aj ekologická stabilita 

územia, ktorú môţeme definova  ako schopnos  ekosystémov odoláva  pôsobeniu negatívnych 
vplyvov a zachova  si pritom podmienky pre existenciu pôvodných druhov. 

 V riešenom území výrazne prevláda intenzívna rastlinná po nohospodárska výroba. 

Odkrytím pôdnej zloţky a jej intenzívne vyuţívanie si ţiada pouţívanie umelých hnojív a    
chemických ochranných prostriedkov na ochranu pestovanej vegetácie ako aj na zvyšovanie  
objemu po nohospodárskej výroby. Vodné toky sú zregulované, povrchová i podzemná voda   
je ohrozovaná najmä chemickými látkami z po nohospodárskej činnosti ako aj odpadovými   
vodami zo ţúmp. Prirodzené biotopy boli obmedzené na minimum.  Riešené územie má ve mi 
nízku ekologickú stabilitu. 

 

Poţiadavky na ochranu , kultúrneho dedičstva - objekty pamiatkového fondu 

Objekty pamiatkového fondu 
 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v katastrálnom území obce eviduje nasledovné 
nehnute né národné kultúrne pamiatky: 
 Kaplnka pohrebná, Kaplnka sv. Kríţa, č. ÚZPF 1433, kat. územie Malé Chraš any, p. 

č. 229, novogotická, doba vzniku 1854. 
 Kaštie  a park, Szentiványiovský, č. ÚZPF 1396/1-2, kat. územie Beladice, p. č. '/i, 

3/1-2, 72/1, 72/3-4, historizmus, doba vzniku 2. pol. 18. storočia. 
 Kaštie  a park, č. ÚZPF 1397/1-2, kat. územie Pustý Chotár, p. č. 1377, 1378/1, 35, 36, 

51-52, 137, novoklasicizmus, doba vzniku 1820. 

 Socha na podstavci, Sv. Ján Nepomucký, č. ÚZPF 1434/1-2. kat. územie Malé       
Chraš any, p. č. 22, barok udový. 

1. Na území obce Beladice, okr. Zlaté Moravce v katastrálnom území Beladice sa nachádzajú 
archeologické lokality v polohách: oproti kostolu (stredovek /12. - 13. stor./); 50-150 m SZ      

od obce na avobreţnom svahu potoka Drevenica medzi cestou Zlaté Moravce - Nitra,           

potokom a cestou do Pustého Chotára (eneolit /skupina Brodzany- Nitra/, stredovek /10.-12. 

stor./); 1,3 km S od obce na pravobreţnom svahu nemenovaného potoka tečúceho cez majer 
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Čakýň (pravek); Villágoš., pribliţne 1 km SV od obce (eneolit); pribliţne 1,7 km SZ od obce 

na avobreţného svahu nemenovaného potoka (laténska doba, stredovek /10.-12. stor./); 2,7 km 

JZ od obce na avobreţnom svahu bezmenného potoka, Pustatina (eneolit, lengyelská kultúra, 
vrcholný stredovek 12. pol. 13. stor. - 14. stor./); Dolina (lengyelská kultúra, neskorá doba 
bronzová, doba rímska, stredovek); Dlhé pole (bádenská kultúra, novovek). 
 Na území obce Beladice, okr. Zlaté Moravce v katastrálnom území Ve ké Chraš any sa 

nachádzajú archeologické lokality v polohách: JZ od obce (pravek, rímska doba, stredovek), 

nad sútokom Drevenica a Bocegaj (eneolit /lengyelská kultúra/, neskorá a mladšia bronzová 
doba, luţická kultúra?); 700 m Z od obce na pravobreţnej terase potoka Drevenica, na miernej 

plošine 100-150 m od neho (pravek, stredovek); 250 m Z od obce na miernom svahu (pravek, 

včasný stredovek /9.-10. stor./); 250-500 m J od obce, 50-250 m napravo od potoka Drevenica, 

na miernom svahu (včasný stredovek /9.-10. stor./, vrcholný stredovek (12.-I3. stor./); nízka 
plošina na sútoku potokov Bocegaj a Drevenica, napravo od Drevenice, na avo od Bocegaja 
(pravek, mladšia rímska doba, včasný stredovek 19. stor./, vrcholný stredovek l\ 1.-12. stor,/); 1 

km JV od obce napravo od potoka Bocegaj, 250-350 m od neho na miernej plošine v šikmom 
svahu (eneolit, lengyelská kultúra); intravilán obce, vysoký svah (vrcholný stredovek /12.-13. 

stor./); 600 m J od obce na avobreţnej terase potoka Drevenica (eneolit, lengyelská kultúra, 
vrcholný stredovek /13.-14, stor./); 1 km J od obce na avobreţnej terase potoka Drevenica,      
V od osady Pero (neskorá bronzová doba, luţická kultúra, vrcholný stredovek /13.-14. stor./);   

1 km JV od obce, na vyvýšenine 500 m od potoka (neskorá bronzová doba); intravilán, dom 
101, avý breh potoka Drevenica (neskorá bronzová doba /luţická kultúra/, vrcholný stredovek 
/12.-13. stor./, neskorý stredovek /15.-.16. stor./); Pri kríţi (lengyelská kultúra, včasný           
stredovek /8.-1 1. stor./); Pri cintoríne (ţeliezovská skupina, začiatok neskorej kamennej doby, 
starý eneolit /lengyelská k. ~ lengyel III/epilengyel-lengyel IV/, doba ve komoravská, vrcholný 
stredovek). 

 Na území obce Beladice, okr. Zlaté Moravce v katastrálnom území Pustý Chotár sa    

nachádzajú archeologické lokality v polohách: Z okraj chotára, avobreţný svah potoka potoka 

Bocegaj S od majera Baratsko, východne od cesty Baratsko-majer Baratsko (včasný Zmeny      

a doplnky č.1 UPN obce Beladice 44 aţ neskorý stredovek /9.-12. stor./, /14.-15. stor./);            

Z  od dvora Bél na miernom svahu (pravek, eneolit); Z okraj chotára, napravo od potoka, 800-

1300 m V od Baratska, mierny svah (pravek, laténska doba, mladšia rímska doba, vrcholný 
stredovek (12.-13. stor./); 1 km JZ od obce, na avobreţnom svahu potoka Bocegaj (pravek); 
svah v intraviláne 500-750 m napravo od potoka Drevenica medzi zástavbou rodinných domov 
a parkom pri kaštieli (pravek, včasný stredovek 19. stor./ a vrcholný stredovek /13.-14. stor./); 

 V od obce na pravobreţnom miernom svahu potoka Drevenica, 100-300 m od neho a 

100-400 m V od cesty Beladice-Hos ová (eneolit, lengyelská kultúra, mladšia doba rímska, 
včasný stredovek /9.- I0. stor./); Gačov (bádenská kultúra). 
 Na území obce Beladice, okres Zlaté Moravce v katastrálnom území Malé Chraš any sa 

nachádza archeologická lokalita v polohe: SZ od osady (300-1000 m), pomerne vysoký ostroh 
so strmými svahmi na pravostrannom sútoku potoka Bocegaj a Drevenica (eneolit, lengyelská 
kultúra, luţická kultúra, rímska doba, laténska doba, včasný stredovek 19. stor./) 

2. Vo vz ahu k moţnosti narušenia archeologických nálezísk ku stavbe, ktorá si vyţiada 

vykonanie zemných prác je stavebník povinný od Krajského pamiatkového úradu Nitra 

uţ v stupni územného konania vyţiada  si v zmysle zákona 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko, v ktorom budú určené 

podmienky ochrany archeologických nálezov. 
3. V prípade nevyhnutnosti vykona  archeologický výskum ako opatrenia na záchranu 

archeologických 

nálezísk a nálezov rozhoduje o výskume a podmienkach jeho vykonania pod a § 35 ods. 7, 
§ 36 ods. 3 
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a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona Krajský pamiatkový úrad Nitra. 
4. V prípade archeologického nálezu mimo povoleného výskumu nálezca alebo osoba           
zodpovedná za vykonávanie prác pod a ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona 
oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález 
ponechá bezo zmeny aţ do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním     

poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia.      
Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykona  všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu 
nálezu, najmä zabezpeči  ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu.          

Archeologický nález môţe vyzdvihnú  a premiestni  z pôvodného miesta a z nálezových     
súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Pod a § 40 ods. 10        
pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením                
a ochranou nálezu pod a § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového zákona. Pamiatkový úrad poskytne 
nálezcovi nálezné v sume aţ do výšky 100 % hodnoty nálezu. Hodnota materiálu a hodnota 
nálezu sa určuje znaleckým posudkom. Riešené územie má svoju technicko -architektonickú 
dominantu – betonárka poblíţ vodnej nádrţe. Historickou dominantou obce je kostol sv. Jána 
Nepomuckého , kostol Panny Márie Fatimskej a kaštiele. Sídelná štruktúra je pomerne       
kompaktná a vytvára organický celok. V návrhu je potrebné chráni  historickú parcelačnú 
štruktúru obce. 
 

VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ POD A        

OSOBITNÝCH PREDPISOV 

 

Pásma hygienickej ochrany 

 Pásma hygienickej ochrany (PHO) v okolí technických prvkov sa určujú s cie om 
ochrany okolia pred ich nepriaznivými účinkami. Moţno ich povaţova  za zóny negatívneho 
vplyvu daných objektov na okolité prostredie. Okrem pásiem hygienickej ochrany sa                  

v okolí technických prvkov vyčleňujú tieţ technické a bezpečnostné pásma, cie om, ktorých je 
ochrana technických objektov pred negatívnymi vplyvmi okolia. 
 Spoločnou črtou uvedených pásiem je limitujúci a obmedzujúci vz ah k rozvoju jednot-

livých socioekonomických aktivít a z toho vyplývajúci obmedzujúci a limitujúci účinok          
vyuţitia potenciálu územia. 
 Ochranné pásma všetkých druhov s potrebou uplatnenia v rámci ÚPN obce Beladice:    

Ochranné pásmo miestneho cintorína 

 Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m od hranice pozemku pohrebiska; v ochrannom 

pásme pohrebiska sa nesmú povo ova  ani umiestňova  budovy okrem budov, ktoré poskytujú 

sluţby súvisiace s pohrebníctvom (v súlade so zákonom č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve). 

 Ochranné pásma líniových stavieb 

 Ochranné pásma cestných komunikácií a zariadení 
 K ochrane ciest a prevádzky na nich mimo zastavaného územia alebo v území určenému 

k trvalému zastavaniu slúţia cestné ochranné pásma. V týchto pásmach je zakázaná alebo       
obmedzená činnos , ktorá by mohla ohrozi  cesty alebo prevádzku na nich.  
 Ochranné pásma elektrických zariadení 

 Rieši zákon č.656/2004 Z. z o energetike a o zmene niektorých zákonov. Na ochranu 

zariadení elektrizačnej sústavy sa zria ujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor            

v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie 

spo ahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany ţivota a zdravia osôb a majetku. 
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Hodnotenie stavu ovzdušia 

 Hodnotením stavu ovzdušia sa obec Beladice riadi pokynmi príslušného orgánu štátnej 
ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečistenia v zmysle zákona  č. 137/2010 Z. z. o ochrane 
ovzdušia. Kvalita ovzdušia na území katastra je z ekologického a environmentálneho h adiska 
najviac negatívne ovplyvňovaná produkciou tuhých látok a plynných emisií z výfukových 

plynov z automobilov cestnej premávky, resuspenziou tuhých častíc z dopravy                       

(oder pneumatík, brzdových obloţení a povrchov ciest a pod.), veternou eróziou                          
z nespevnených povrchov a najviac z domácich lokálnych vykurovacích systémov na tuhé 
palivá (hlavne domáce kúreniská).Vzh adom na nárast cien zemného plynu začal návrat                           
k pouţívaniu tuhých palív. Preto sa očakáva, ţe tento zdroj emisií tuhých znečis ujúcich látok v 
najbliţších rokoch bude výrazne narasta . Taktieţ najväčšej miere na znečistení ovzdušia sa 
podie ajú tuhé prachové častice PM10. Kvalita ţivotného prostredia v obci Beladice je 

z h adiska čistoty ovzdušia optimálna. Beladice sa nachádzajú 30 km v ochrannom pásme 
Jadrovej elektrárne Mochovce. 
 

1.3.2 Geologické a geomorfologické pomery 

 
 Pod a regionálneho geomorfologického členenia Slovenska patrí obec Beladice             
do oblasti Podunajská níţina, celku Podunajská pahorkatina a podcelku Ţitavská pahorkatina. 
Obec leţí v severnej časti Ţitavskej pahorkatiny. Väčšina chotára obce je odlesnená a tvorí ju 

po nohospodárska pôda. Nadmorská výška zastavanej časti sa pohybuje v rozmedzí 165 – 240 

m n. m. Hydrograficky patrí kataster Beladíc do povodia rieky Váh. Tento priestor sa             

vyznačuje pestros ou geologického zloţenia. Blízke pohorie Tríbeč je tvorené horninami ako 
sú  vápence, dolomity, kremence a bridlice. Mierne, aţ stredne zvlnený pahorkatinový povrch 
chotára tvoria tre ohorné íly, miestami štrky, spraš a sprašové hliny. Obec patrí do teplej klima-

tickej oblasti. 

 

1.3.3 Pôdne pomery 

 
 Mozaika pôd na území obce je bohatá. Na tomto území prevládajú hnedozeme. Celé 
územie je po nohospodársky intenzívne vyuţívané. V minulosti sa obyvatelia obce zaoberali 
najmä po nohospodárstvom a vinohradníctvom. V štruktúre pôdneho fondu obce má najväčšie 
zastúpenie orná pôda, ktoré predstavuje 85,8 % z rozlohy katastra. Po nej nasleduje zastavané 
územie so zastúpením 4,9 %. Štruktúru pôdneho fondu dokumentuje tabu ka 1. 

 

Tabu ka 1 Štruktúra pôdneho fondu 
Ukazovate  Výmera v ha % 

Po nohospodárska pôda 2 031 90,7 

Nepo nohospodárska pôda 209 9,3 

Spolu výmera 2 240 100 

 

Ukazovate  Výmera v ha % 

Orná pôda 1 897 93,3 

Vinice 13,7 0,7 

Záhrady 75,8 3,7 

Ovocné sady 2,04 0,1 

TTP 44,3 2,2 

Spolu po nohospodárska pôda 2 031 100 
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Ukazovate  Výmera v ha % 

Lesné pozemky 6,4 3,1 

Vodné plochy 22,1 10,6 

Zastavaná plocha a nádvorie 111,5 53,4 

Ostatné plochy 68,9 32,9 

Spolu nepo nohospodárska pôda 209 100 

Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube, 2021 

 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube, 2021 

Obrázok 5 Štruktúra pôdneho fondu 

 

 Lesy v obci zaberajú 6,4 ha, čo predstavuje 0,3 % z rozlohy katastrálneho územia.           
Tvorené sú najmä agátovými porastmi a náletovými drevinami v blízkosti vodných potokov. 
 

1.3.4 Hydrologické pomery 

 Územie hydrograficky patrí do vrchovinno-níţinnej oblasti. Obcou preteká potok Dre-

venica, ktorý nepatrí medzi významné toky. Tvorí prirodzenú zbernicu vôd chotára obce. Potok 
pramení pod Tríbečom a vlieva sa do rieky Ţitava. Energetický potenciál tohto toku je zane-

dbate ný a preto nie je vhodný na ekonomické vyuţitie. Počas dlhých suchých období v niekto-

rých rokoch sa stáva, ţe tok vody je takmer minimálny. V intraviláne obce, smerom na obec 
Choča, sa nachádzajú dva rybníky, ktorých súčasný stav si vyţaduje údrţbu väčšieho rozsahu, 

aby mohli plni  všetky funkcie spojené s hospodársky vyuţívanými vodnými plochami. 

 

1.4 Demografická charakteristika 
 

 udské zdroje sú hlavnou súčas ou celého regiónu, sú jeho hybnou silou. Rozvoj                
socio-ekonomickej oblasti jednotlivých obcí patriacich do Nitrianskeho regiónu závisí okrem 
iných faktorov aj od toho, ako napredujú udské zdroje. Socio-ekonomický rozvoj v obci 

Beladice podporuje rast ekonomických hodnôt z podnikate ského h adiska ako aj z h adiska 
spotreby tovarov a sluţieb. Obyvate stvo je pre obec významným sociálnym kapitálom. 
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Obyvatelia predstavujú dynamický element a to aj vzh adom na zmeny v ich celkovom počte, 
štruktúre a priestorovom rozloţení. 

1.4.1 Obyvate stvo 

        Vývoj počtu obyvate ov v rokoch 2015     2019 dokumentuje Tab. 2. Z výpovede 
tabu ky číslo 2 môţeme vidie , ţe od roku 2015 do roku 2019 sa počet obyvate ov výrazne 
nemenil. 

 

Tabu ka 2  Počet obyvate ov v obci Beladice v rokoch 2015     2019 
 

Názov 
obce / rok 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

            

Beladice 

 

1 610 

       

1 621 

       

1 636 

       

1 665 

       

1 689 
 

Zdroj: http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7103rr/v_om7103rr_00_00_00_sk 
Spracovala: Mgr. RNDr. Anna Štefanková, 2021 

  

 Stav trvale bývajúceho obyvate stva sme v obci analyzovali aj z poh adu populácie 
muţov a ţien samostatne. Zistené informácie dokumentujú tabu ky č. 3 a č. 4. 

Tabu ka 3 Stav trvale bývajúceho obyvate stva     muţi v rokoch 2015     2019 

Rok 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Spolu muţi 
 

785 

 

798 

 

810 

 

816 

 

828 
 

Zdroj: http://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/TM1WebLogin.aspx 
Spracovala: Mgr. RNDr. Anna Štefanková, 2021 

 

Tabu ka 4 Stav trvale bývajúceho obyvate stva     ţeny v rokoch 2015     2019 

Rok 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Spolu ţeny 

 

825 

 

823 

 

826 

 

849 

 

861 
 

Zdroj: http://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/TM1WebLogin.aspx 
Spracovala: Mgr. RNDr. Anna Štefanková, 2021 

 

Z tabu ky č. 3 a č. 4 môţeme vidie , ţe populácia muţov má o niečo vyššiu prevahu  za 

posledných pä  rokov nad ţenami. V roku 2019 ţilo v obci spolu 828 muţov a 861 ţien.   

 

1.4.2 Dynamika obyvate stva 
 

  Medzi základné demografické ukazovatele patrí aj dynamika obyvate stva, ktorá sa 
vyjadruje prirodzeným a mechanickým pohybom. Dynamiku obyvate stva v obci Beladice         

v rokoch 2015 – 2019 dokumentuje tab. číslo 5. 
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Tabu ka 5 Dynamika počtu obyvate ov v obci Beladice v rokoch 2015 - 2019 

  
  

  
  

  
  

O
b

ec
 B

el
a

d
ic

e
 

Rok  2015 2016 2017 2018 2019 

Prirodzený 
Pohyb 

narodení 16 19 20 24 25 

zomrelí 21 19 18 15 21 

Prirodzený 

Prírastok 
 -5 0 2 9 4 

Mechanický 

Pohyb 
pris ahovaní 39 35 43 64 40 

ods ahovaní 27 24 30 44 20 

Migračné saldo  12 11 13 20 20 

Celkový prírastok  7 11 15 29 24 

Počet obyvate ov 

spolu: 
 

 

1 610 

 

1 621 

 

1 636 

 

1 665 

 

1 689 
Zdroj: 

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7103rr/Preh%C4%BEad%20pohybu%20obyvate%C4%BEs

tva%20-%20obce%20(ro%C4%8Dne)%20%5Bom7103rr%5D 
Spracovala: Mgr. RNDr. Anna Štefanková, 2021 

 

Pri poh ade na prirodzený prírastok z tabu ky č. 5 môţeme vidie , ţe výsledok v obci 

Beladice v predchádzajúcich obdobiach nadobúdal väčšinou kladné hodnoty. 
  

1.4.3 Veková a pohlavná štruktúra 

 

        Veková štruktúra obyvate stva sa vyjadruje aj zaradením obyvate stva do vekových 
skupín prostredníctvom biologických, hlavných, produktívnych a vekových skupín (Mládek,      
a i., 2006). 

      Pri vekovej a pohlavnej štruktúre sa zdôrazňuje pritom prepojenos  pohlavnej a najmä 
vekovej štruktúry s jednotlivými zloţkami demografickej dynamiky. Tieto zloţky sa navzájom 
kauzálne ovplyvňujú. Zastúpenie jednotlivých vekových skupín v populácii v súčasnosti je 
výsledkom pôsobenia vyššie uvedených procesov prirodzeného pohybu a zároveň nepriamo 
procesov, ktoré ich ovplyvňujú (Jurčová, 2003).  

Z nasledujúcej tabu ky č. 6 môţeme vidie  ţe vo veku od 0 do 4 rokov v obci Beladice 

v roku 2019 ţilo spolu 115 detí, vo veku od 5 do 9 rokov ţilo spolu 102 detí, vo veku od 10 
rokov do 14 ţilo 82 mladých udí, vo veku od 15 rokov do 19 v obci ţilo 78 mladých udí,        
vo veku od 20 do 24 rokov ţilo spolu 77 mladých udí, vo veku od 25 rokov do 29 ţilo v obci 

Beladice 106 mladých udí v predproduktívnom veku, vo veku od 30 do 34 rokov ţilo v obci 

spolu 152 udí v produktívnom veku, vo veku do 35 do 39 rokov ţilo v obci 145 udí 
v produktívnom veku, vo veku od 40 do 44 rokov ţilo v obci 136 udí v produktívnom veku, 
vo veku od 45 rokov do 49 ţilo v obci 138 udí v produktívnom veku, vo veku do 50 do 54 
rokov ţilo v obci Beladice 106 udí v produktívnom veku, vo veku od 55 do 59 rokov ţilo 
v obci 97 udí, vo veku od 60 do 64 rokov ţilo v obci rovnako 97 obyvate ov, vo veku od 65 
rokov do 69 ţilo v obci 82 udí po produktívnom veku, vo veku od 70 do 74 rokov ţilo v obci 

67 udí po produktívnom veku, vo veku 75 do 79 rokov ţilo v obci 44 udí, vo veku od 80       
do 84 rokov ţilo v obci 36 udí, vo veku od 85 rokov do 89 ţilo v obci Beladice 19 udí 
v dôchodkovom veku, vo veku od 90 do 94 rokov ţilo v obci 7 obyvate ov, vo veku od 95          
do 99 rokov ţili v obci uţ len 3 udia, od veku 100 rokov a viac sa v obci uţ nikto viac 
nedoţíva. 
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   Tabu ka 6 Veková štruktúra v obci Beladice v roku 2019 

 

Veková štruktúra 
obyvate stva obce 

Beladice 

Spolu 

2019 

0 - 4 115 

5 - 9 102 

10 - 14 82 

15 - 19 78 

20 - 24 77 

25 - 29 106 

30 - 34 152 

35 - 39 145 

40 - 44 136 

45 - 49 138 

50 - 54 106 

55 - 59 97 

60 - 64 97 

65 - 69 82 

70 - 74 67 

75 - 79 44 

80 - 84 36 

85 - 89 19 

90 - 94 7 

95 - 99 3 

100+ 0 

Nezistený vek 0 

Spolu 
1 689 

                        
Zdroj: http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7006rr/Vekov%C3%A9%20skupiny%20-

%20obce%20%5Bom7006rr%5D 
Spracovala: Mgr. RNDr. Štefanková Anna (2021) 
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1.4.4 Národnostné zloţenie obyvate stva 

 
 Obec Beladice nie je národnostne homogénna, nako ko ku slovenskej národnosti sa 
v roku 2011 pri poslednom sčítaní obyvate stva hlásilo spolu 97,07 % udí (1 521), 

k ma arskej národnosti sa hlásilo spolu 5 osôb (0,33 %), k českej národnosti 1 obyvate        
(0,06 %), k nemeckej národnosti 1 obyvate  (0.06 %), k ukrajinskej národnosti 1 obyvate  
(0,06 %), k moravskej národnosti 1 obyvate  ( 0,06 %), k ruskej národnosti tieţ 1 obyvate  
(0,06 %), nezistená národnos  bola u 35 obyvate ov obci (2,24 %) a v skupine ostatné sa 
nachádzal 1 obyvate  (0,06 %) (vi . tabu ka č. 7) 
 

Tabu ka 7: Štruktúra obyvate ov pod a pohlavia a národnosti 
 

Národnos  Spolu % 

Slovenská 1 521 97,07 

Maďarská     5 0,33 

Česká     1 0,06 

Nemecká     1 0,06 

Ukrajinská 1 0,06 

Moravská 1 0,06 

Ruská 1 0,06 

Nezistené 35 2,24 

Ostatné 1 0,06 

Spolu 1 567 100,00% 
Zdroj: KŠÚ SR, 2011 

Spracovala: Mgr. RNDr. Štefanková Anna (2021) 
 

 V obci Beladice v roku 2011 pri poslednom sčítaní obyvate ov ţilo spolu 126 osôb 
rómskej populácie. 

1.4.5 Zamestnanos   

 Pre ekonomický rozvoj obce je dôleţitá ekonomická aktivita jeho obyvate ov. Z tohto 

poh adu sa obyvate stvo delí na dve kategórie – ekonomicky aktívne obyvate stvo (EAO)         
a ekonomicky neaktívne obyvate stvo (ENO). Pod a posledného Sčítania obyvate stva, bytov a 
domov v roku 2011 bolo v obci z celkového počtu obyvate ov 730 ekonomicky aktívnych osôb 
a 837 ekonomicky neaktívnych osôb. 

 
Zdroj: KŠÚ SR, 2011 

Obrázok 6 Ekonomicky aktívne obyvate stvo 
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 Za ekonomicky aktívnych sa povaţujú pracujúci (okrem dôchodcov), pracujúci           
dôchodcovia, nezamestnaní a osoby na materskej dovolenke. Z pracujúcich za prácou 

odchádza aţ 565 obyvate ov. 
 

Tabu ka 8 Ekonomicky aktívne obyvate stvo 

Ekonomicky aktívne obyvate stvo Počet 
Pracujúci okrem dôchodcov 578 

Pracujúci dôchodcovia 11 

Nezamestnaní 129 

Osoby na materskej dovolenke 12 

Spolu 730 

Zdroj: KŠÚ SR, 2011 

Spracovala: Mgr. RNDr. Štefanková Anna (2021) 

 

 Z h adiska sektorovej štruktúry ekonomicky aktívne obyvate stvo pracuje v primárnom 

sektore (po nohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, aţba a dobývanie), sekundárnom            
(priemyselná výroba, dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, stavebníctvo)           
a terciárnom (ve koobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov, doprava 
a skladovanie, ubytovacie a stravovacie sluţby, informácie a komunikácia, finančné                   
a  pois ovacie činnosti, činnosti v oblasti nehnute ností, odborné, vedecké a technické  testova-

nie a analýzy, administratívne a podporné sluţby, verejná správa o obrana; povinné sociálne          

zabezpečenie, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc, umenie, zábava a rekreácia,     
ostatné činnosti, činnosti domácností ako zamestnávate ov; nediferencované činnosti                 
v domácnostiach produkujúce tovar na vlastné pouţitie, činnosti extrateritoriálnych organizácií 
a zdruţení). Dominantné postavenie má terciárny sektor. 
 

Tabu ka 9 Ekonomicky aktívne obyvate stvo pod a sektorov hospodárstva 

 

Sektor Primárny Sekundárny Terciárny Bez udania Spolu 

Spolu 39 315 329 47 730 

% 5,3 43,2 45,1 6,4 100 
Zdroj: KŠU SR, 2011 

Spracovala: Mgr. RNDr. Štefanková Anna (2021) 

 

 Ekonomickú základňu obce tvorí verejná správa a podnikate ské subjekty. Obec         
zamestnáva 12 zamestnancov, z ktorých 5 pracuje na obecnom úrade, 6 v materských školách 

a jeden v zdravotnom stredisku. Základná škola zamestnáva 17 zamestnancov. 
V obci pôsobia nasledovné podnikate ské subjekty: 
- AGROKLAS, s.r.o., 

- JIPO – Puhák, 
- Ekostavby – Jozef Vyskoč, 
- Hydraflex Slovakia, 

- M a P plus, s.r.o., 

- Karasová – čerpacia stanica, 
- BA-NaP Bánovský, 
- Liqvid recykling. 

Okrem toho v obci pôsobia malí ţivnostníci v týchto odvetviach: 
- autodoprava – Mihalička uboš, Tokár Marián, Ţipaj-Mišková Vilma, 
- pohostinstvo – Halás uboš, Marcineková Lucia, Tráglová Viera, 
- po nohospodárstvo – Halás Vladimír, 
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- kebab – Princzová Iveta, 
- cukráreň a vináreň – Tokár Denis. 
Na území obce je zamestnaných celkovo 124 udí.  
 

 Za prácou mimo obce z ekonomicky aktívnych obyvate ov dochádza za prácou mimo 
územia do väčších miest ako napr. Nitra, Zlaté Moravce, Vráble a čas  obyvate ov dochádza za 
prácou aj do zahraničia. 
 

1.4.6 Nezamestnanos  

 

 Významným ukazovate om na trhu práce  je i doba evidencie nezamestnaných obyvate-

ov. Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahla 

v deviatom mesiaci v roku 2020 8,18 %, v auguste bola miera nezamestnanosti 8,37 %. V ok-

rese Zlaté Moravce stúpla nezamestnanos . Bez práce je v okrese aţ 2 816 udí, z toho 898 
mladých. Miera nezamestnanosti v okrese v porovnaní s minulým mesiacom stúpla 
o 0,45 %. V Zlatomoravskom okrese je 12,56 %-ná nezamestnanosť, čo predstavuje 
2 816 evidovaných uchádzačov o zamestnanie. Z tohto počtu je nezamestnaných 1 418 muţov 
a 1 400 ţien. Zlatomoravský úrad práce vyradil 180 občanov z mesta a do evidencie zaradil 

204 obyvate ov. Z celkového počtu 2 816 uchádzačov o zamestnanie je 1 129 evidovaných uţ 
viac ako 12 mesiacov a dlhodobo sa im nedarí nájs  si zamestnanie. Z údajov, ktoré zverejnilo 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, je z celkového počtu bez práce v tomto kraji aţ 
898 mladých udí do 29 rokov, čo predstavuje výraznú mieru nezamestnanosti mladých (Zdroj: 
ÚPSVaR, 2020). V štruktúre ekonomicky neaktívnych obyvate ov prevládajú dôchodcovia a 
deti do 16 rokov. 

 

1.5  Technická vybavenos  obce Beladice 
 

          Medzi demografické údaje patrí aj celková vybavenos  obce sluţbami. V súčasnosti má 
obec pomerne dobrú technickú vybavenos , nako ko sa nachádza v centrálnej časti obce 
kultúrny dom s obecným úradom, pošta, dom smútku, cintorín, kostol, a ubytovanie                   

v miestach zariadenia. Vybavenos  obce sluţbami je rozmanitá a ich účel závisí od udských 
zdrojov, tradícií, podmienok a špecifických daností okolitého mikropriestoru. 
 Obec sa pripravuje rozvíja  sociálnu infraštruktúru a občiansku vybavenos  v obci, 

ktorú charakterizujú zariadenia v oblasti administratívy, kultúry, športové a sociálne zariadenia. 
Obec má zámer rieši  optimálnu štruktúru kompletizácie základnej a vyššej občianskej 
vybavenosti pod a urbanistických štandardov, aby zodpovedala stanovenej funkčnosti sídla, 
výh adovému počtu obyvate ov a aj sledovanému rozvoju turisticko-rekreačnej prevádzky 
obce a katastrálneho územia pre návrhové obdobie. Pre obyvate ov obce chce obec zabezpeči  
komfortný ţivot bez vynútenej potreby dochádzania za potrebnou základnou a vyššou 
občianskou vybavenos ou do okolitých sídiel. aţisko občianskej vybavenosti maloobchodnej 
siete a sluţieb chce obec umiestni  v centrálnom priestore obce formou kompletizácie, resp. 
skvalitnenia súčasného vybavenia. K tomu obec chce vyuţi  disponibilné objekty na atraktívne 
zariadenia občianskej vybavenosti obce- malé obchodíky, sluţby, stravovacie zariadenia, 

občerstvenie a pod. alšiu občiansku vybavenos  obce chce obec rieši  s vyuţitím vhodných 
objektov a priestorov v rámci súčasnej uličnej zástavby obce a v rámci plánovaných  nových 
súborov bývania v optimálnej spádovej dostupnosti, predovšetkým vyuţi  koridor Hlavnej 

ulice.  

 Z h adiska dlhodobej rozvojovej prevádzky obce je vo vz ahu k navrhovanému rozvoju 
funkcie bývania a sledovanému rastu demografického počtu mladých obyvate ov v obci 

potrebné rieši  v ÚPN obce územné podmienky. V rozvojovom programe obce treba očakáva  
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demografický vývoj rastu počtu obyvate ov a tým aj väčší počet mladých rodín so 
školopovinnými ţiakmi. Pod a toho bude potrebné rieši  dobudovanie školského športoviska 
a rezervova  jeho rozvojové plochy.  
 V rámci tejto časti dokumentu podávame stručný preh ad o celkovej vybavenosti obce 
(stav 2020) v tabu ke č.10. 

Tabu ka č. 10: Vybavenos  obce Beladice  (stav k 31.12. 2020) 

Technická vybavenos  Obec Beladice /hodnota 

kultúrny dom/osvetové 
stredisko 

áno 

obecný úrad áno 

zdravotné stredisko áno 

predajňa nepotravinárskeho 
tovaru 

áno 

predajňa pohonných látok áno 

kino nie 

lekáreň áno 

káblová televízia áno 

dom smútku áno 

kostol/kaplnka áno 

farský úrad áno 

plyn áno 

vodovod áno 

kanalizačná sie  pripojená na 
ČOV 

 

áno 

základná škola áno 

materská škola áno 

poštový úrad áno 

hasičská poţiarna zbrojnica áno 

bankomat nie 

internet áno 

najbliţšia zastávka vlakov 
osobnej dopravy- názov 

áno Tesárske Mlyňany  
vzdialenos  cca 7 km 

Ihrisko (príp. Multifunkčné 
ihrisko) 

áno 

miestny rozhlas áno 

Zdroj: OcÚ Beladice, 2021 

Spracovala: Mgr. RNDr. Anna Štefanková, 2021 

 
 V obci sa nachádzajú štyri predajne potravín, tri pohostinstvá a cukráreň. V obci sa 

nachádza aj čerpacia stanica pohonných hmôt, poţiarna zbrojnica, pošta, Park Hotel Tarfur 
a iné základné zariadenia občianskej vybavenosti. 

Elektrická energia 

 Obec Beladice je zásobovaná elektrickou energiou z 22 kV vo ného vedenia                   
v dostatočnom mnoţstve. Posledná väčšia rekonštrukcia vrátane podporných betónových stĺpov 

bola urobená v roku 2001. V obci sú inštalované 3 transformátory na stabilizáciu napätia. Stav 
elektrických sietí sa v súčasnosti povaţuje za čiastočne vyhovujúci. V obci sa uvaţuje                
o realizácii novej trafostanice: TS- NOVÁ Š PHM s výkonom 250 kVA pre lokalitu: 1/ZAD 1 

(Beladice- Dolina) a o realizácii 22 kV elektrickom vedení- prípojky pre TS NOVÁ ČS PHM;  
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Vzh adom na vzrastajúcu spotrebu elektrickej energie môţeme konštatova , ţe dnešné rozvody 
prestanú by  postačujúce a bude potrebné ich v obci posilni  a rozšíri .  
  

Zdroj pitnej vody a odkanalizovanie obce 

 V obci sa uvaţuje o realizácii nezávislého vlastného vodného zdroja a areálového 
vodovodu v lokalite 1/ZAD1- (UPC W7), pre zabezpečenie potrieb areálu dopravnej 
vybavenosti;  

 V obci sa uvaţuje aj o realizácii areálovej daţ ovej a splaškovej kanalizácii v lokalite 

1/ZAD 1 (UPC W7). V obci je vybudovaná kanalizácia v dĺţke 20,1 km a odpadové vody sú 
odvádzané do obecnej ČOV, kde dochádza k intenzívnemu čisteniu tak, aby vypúš ané vody 
spĺňali stanovené normy a kritériá. ČOV bola sprevádzkovaná v roku 2003 a je umiestnená do 
miestnej časti Malé Chraš any, pričom vyústenie prečistených vôd je urobené do miestneho 
recipientu. Na kanalizáciu je napojených cca 66 % domácností.  
 Daţ ové vody sú zachytávané ochrannými a odvodňovacími rigolmi, ktorými sú 
odvádzané priamo do potoka Drevenica, ktorý zabezpečuje ich transport mimo zastavaného 
územia obce do rieky Ţitava. 
 Ochranu vodných zdrojov zabezpečuje zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách, ktorý 
upravuje jednotlivé typy ochrany. V zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení je 

obec zodpovedná  za zásobovanie pitnou vodou a zodpovedá za odvádzanie odpadových vôd, 
ktoré vzniknú na území obce. Obec má vybudovaný rozvod pitnej vody od roku 2003 v dĺţke 

19,25 km. Prostredníctvom vodovodu sú zásobované domácnosti (cca 74 %). V obci bude 

prebieha  rekonštrukcia vodovodu. Voda do siete je dodávaná dia kovým vodovodom 
z Gabčíkova. 
  

Plynofikácia 

 

 Plynárenské zariadenia riadi zákon 656/2004 Z. z. o energetike. Pod a vyjadrenia SSP 
a.s. Bratislava riešeným územím prechádza čas  trasy VTL plynovodu DN 500. V obci       Be-

ladice sa nachádza plynový rozvod avšak na rôznej úrovni, čo vyplýva jednak z dopytu obyva-

te ov a jednak z charakteru osídlenia. Plynofikácia obce z roku 1997 výrazne prispela 
k zvýšeniu kvality ovzdušia, pretoţe v domácnostiach sa prevaţne vykurovalo samostatne 
s vyuţívaním kotlov ústredného kúrenia a vyuţívaním iných zdrojov tepla na plyn, drevo, uhlie 
a pod., pričom dochádzalo k lokálnemu znečis ovaniu ovzdušia. Dnes je obec celá plynofiko-

vaná. Plynovodná sie  má dĺţku 18,9 km. Plynofikácia mala pozitívny vplyv na zlepšenie    
ţivotného prostredia v obci. Došlo k zníţeniu tvorby tuhého komunálneho odpadu a potreby 
jeho následnej likvidácie. alším priaznivým dopadom bolo podstatné zvýšenie kvality ovzdu-

šia, pretoţe pri vykurovaní zemným plynom nevznikajú škodlivé látky, ktoré vznikajú             
pri  spa ovaní iných menej hodnotných fosílnych palív. Najväčší odber plynu je                    
spôsobený spotrebou  v domácnostiach. Na plyn je v obci napojených pribliţne 79 %             
domácností. Zvyšok odberate ov, tohto kvalitného energetického média, tvorí aj podnikate ský 
sektor. 

  

Telekomunikačné sluţby 

 

 Pokrytie mobilných operátorov je nasledovné  T - mobile 70 %, Orange 60 %, O2 40 %. 

Občania majú v súčasnosti moţnos  pripojenia na internet prostredníctvom 4 G wi-fi siete, 

prípadne prostredníctvom iných mobilných operátorov. Do budúcnosti sa ráta s rozšírením 
pokrytia územia obce bezdrôtovým miestnym rozhlasom a bezdrôtovým wi-fi pripojením.  
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Verejné osvetlenie 
  Osvetlenie ciest, komunikácií a verejných priestranstiev je vybudované výbojkovými 
svietidlami, ktoré sú pomocou výloţníkov uchytené na podperných bodoch vzdušnej 
sekundárnej siete NN. Rozvod medzi svietidlami je vodičom AlFe, ktorý slúţi ako fáza VO 
vzdušnej sekundárnej siete NN. Ovládanie VO je centrálne prostredníctvom impulzných káblov 
pri  transformátorových staniciach. V obci je v súčasnosti závaţným problémom verejné 
osvetlenie, je potrebné nevyhnutne vybudova  nové verejné osvetlenie s úspornými LED 
svietidlami, ktoré by boli upevnené na bezpäticových osvet ovacích stoţiaroch. Ovládanie 
navrhovaného osvetlenia by mohli by  napojené pomocou impulzného kábla na centrálny 
impulz VO obce pri transformátorovej stanici.     
 

Rádiokumunikácie 

       V obci príjem televízneho signálu je zabezpečovaný televíznym prekrývačom TVP cez 
satelitné vysielanie. Signál ku koncesionárom sa dostáva na kvalitnej úrovni. Kvalitný príjem 

signálu TV by bol moţný aj zriadením káblovej televízie s prijímacím zariadením. O tomto 
zámere v obci sa v súčasnosti uvaţuje o jeho zrealizovaní. 
 

Miestny rozhlas 

      Rozhlasová ústredňa je umiestnená v budove obecného úradu. Od budovy OU je rozvod 
vedený na kovových stĺpoch, na ktorých sú upevnené reproduktory. Vedenie miestneho 

rozhlasu tiahne pozdĺţ miestnych komunikácií, väčšinou súbeţne s telefónnym vedením             
a vedením NN. Pôvodné rozvody sa ponechajú. Miestny rozhlas do budúcnosti bude potrebné 
vybudova  v nových zastavaných častiach.  
 

Sociálna infraštruktúra 

         Sociálne sluţby sa poskytujú iba v existujúci zariadeniach sociálnych sluţieb, ktoré sú 
zriadené v okrese Zlaté Moravce a v okolí. Ich zria ovate mi je obec, fyzické a právnické 
osoby, a ostatné orgány miestnej štátnej správy a samosprávy. Tie poskytujú sociálnu pomoc v 
zmysle zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Činnos  samosprávy - 
vzh adom na existujúce kompetencie bola v oblasti sociálnej politiky ve mi rozsiahla. Pre 
zdravotne aţko postihnutých a seniorov obec chce poskytova  sociálne sluţby, medzi ktoré 
patrí opatrovate ská sluţba, prepravná sluţba a organizovanie spoločného stravovania. Túto 
oblas  chce obec najviac rozvíja  aj  v budúcom období. 
          Obec podporuje neštátne subjekty, ktorých činnos  je zameraná na pomoc sociálne alebo 
zdravotne handicapovaným občanom. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre 
všetkých ţiakov obec  chce zabezpečova  prenos štátnych dotácií (na stravu, motivačný 
príspevok a školské pomôcky) pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. Nástrojom pre 
podporu demografie v obci by mohol by  aj jednorazový finančný príspevok pre kaţdé 
novonarodené die a s trvalým pobytom na území obce.  
 Poskytované sociálne sluţby sú doteraz v obci regulované celým radom zákonov            
a usmernení - počnúc ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení, zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom č.195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, 
zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákonom č.305/2005 Z. z.  o sociálnej 
ochrane detí a sociálnej kuratele končiac Občianskym zákonníkom, či mnohými Všeobecne 

záväznými nariadeniami obce. Obec Beladice povaţuje pomoc a podporu pre svojich 
obyvate ov za jednu zo svojich prirodzených priorít. 
 V obci Beladice sa nenachádza domov pre dôchodcov ani detský domov, ale v rámci 
sociálnej starostlivosti obec zabezpečuje starostlivos  odkázaným obyvate om formou 
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opatrovate skej sluţby. Najbliţší domov dôchodcov sa nachádza v Zlatých Moravciach a v 
Obyciach. Zlú sociálnu situáciu miestnych obyvate ov z radov nezamestnaných sa obec snaţí 
rieši  aj formou ich zamestnávania počas sezónnych prác, ako i pri investičných akciách 
zabezpečovaných obcou.  
 

Zdravotnícka infraštruktúra 

        Dostupnos  zdravotnej starostlivosti má vplyv na kvalitu ţivota v obci. V obci sa 

nachádza zdravotné stredisko, v ktorom je ambulancia praktického lekára, ambulancia pre deti 
a dorast a aj lekáreň. V roku 2010 bola budova strediska čiastočne zrekonštruovaná (výmena 
okien a strechy). Ostatnú zdravotnú starostlivos  pre občanov zabezpečujú praktický lekári 
v zdravotníckych zariadeniach v meste Zlaté Moravce a čas  obyvate ov vyh adáva lekársku 
starostlivos  aj v meste Nitra. Lôţkovú a špecializovanú starostlivos  zabezpečujú v akútnych 
prípadoch zariadenia rýchlej zdravotnej sluţby, ktorá sídli aj v obci Beladice a v Zlatých 
Moravciach.  

 Vo sfére základnej zdravotníckej starostlivosti sa h adajú nové prístupy optimálnejšieho 
zabezpečenia sluţieb ošetrujúceho lekára a zdravotníckych zariadení, uvaţuje sa i o moţnosti 
zriadenia súkromných ordinácií, resp. rodinných lekárov. Vytvorenie kvalitnejšej zdravotníckej 
starostlivosti je podmienené zvýšením úrovne a kapacity zdravotníckych zariadení, všetkých 
druhov zdravotníckych sluţieb, kvality a úrovne zdravotníckej techniky a personálneho 
obsadenia obsluţných činností. 
 

Školské a predškolské zariadenia v obci  

       Obec je zria ovate om Materskej školy, ktorá sa nachádza v obci Beladice.  Obec               

v rámci existujúcich kompetencií nezabezpečuje výchovno-vzdelávací proces vo formálnom 
vzdelávacom zariadení. Môţe ale ponúka  rôznorodé záujmové a doplnkové vzdelávacie 
sluţby v rámci vo no-časových a záujmových aktivít pre deti a ţiakov. Obec chce zabezpeči  
aj priestory pre uskutočňovanie neformálneho vzdelávania, zriadi  oddychové a relaxačné 
zóny, športoviská, preliezky a iné priestory pre vyuţívanie vo ného času pre rodiny s de mi.        
V obci celodennú starostlivos , výchovu a vzdelávanie detí v obci zabezpečuje predškolské 
zariadenie MŠ a ZŠ, čím obec sa snaţí udrţiava  školský systém v obci. Týmto sú vytvorené 
vhodné predpoklady pre pohodlnú a bezpečnú dochádzku detí do školských zariadení. Dobrá 
komunikácia medzi MŠ a ZŠ vytvára podmienky, aby školský vzdelávací proces bol 
kontinuálny, čím sa zvyšuje jeho účinnos  ako aj účelnos  a efektívnos  vynakladaných 
prostriedkov.   

 V obci sa nachádza základná škola s 1 aţ 9 roč. s vyučovacím jazykom slovenským 
(vi . obrázok 7). V súčasnosti školu navštevuje 77 ţiakov z obce, ktorí sa učia v 9 triedach. 
Škola má právnu subjektivitu. Pracuje tu 18 zamestnancov, z toho 12 pedagogických a 6 
nepedagogických. V rámci školy funguje aj Školský klub (pre 1. aţ 5. ročník), ktorý navštevuje 
cca 25 detí. Základná škola nemá zatia  telocvičňu, ale je na ňu spracovaný projekt. 
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Zdroj: OcÚ Beladice, 2021 

Obrázok 7 ZŠ v obci Beladice 

Domový a bytový fond 

 Ponuka bývania a stav domového a bytového fondu sú jedným z rozhodujúcich fakto-

rov, ktoré vplývajú na rozvoj obce  a sú predpokladom napĺňania jej základných funkcií. V obci 

sa nachádza spolu 476 domov, z toho je trvalo obývaných 470. Viacero rodinných domov nie je 

uţ vyuţívaných na trvalé bývanie, ale slúţia na víkendové pobyty majite ov resp. uţívate ov, 
ktorí sa o ne starajú. V časti Ve ké Chráš any, v rokoch 2011 a 2012, obec vybudovala dva     
bytové domy s 38 bytmi. 

 

 
Zdroj: OcÚ Beladice, 2021 

Obrázok 8 Bytové domy v časti Ve ké Chráš any  
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1.6 Športová a kultúrna infraštruktúra  

 Kultúrne zariadenia v obci sú svetského a cirkevného charakteru. Strediskom kultúrnej 
infraštruktúry svetského charakteru je kultúrny dom s hlavnou sálou, ktorej kapacita je 100 
osôb. Kultúrny dom sa vyuţíva na organizovanie rôznych kultúrno-spoločenských podujatí. 
V obci fungujú aj dve obecné kniţnice (vi . obrázok 9). 

 

 
 

Zdroj: OcÚ Beladice, 2021 

Obrázok 9 Obecný úrad s kultúrnym domom v Beladiciach 
 

 Počas celého roka si obec zachováva nasledujúce akcie a podujatia: Deň matiek, Deň 
obce, Deň detí, Mikuláš, Vianočné posedenie a iné. Na prípravách aj realizácií týchto akcií sa 
podie ajú všetci aktívni obyvatelia, škola, starosta a zamestnanci obce Beladice. Organizačné, 
materiálno-technické zabezpečenie, ako aj dary a darčeky zabezpečuje samotná obec, škola 
a iní sponzori. Športové zariadenia v obci sú zastúpené športovým areálom nachádzajúcim sa 
v časti Ve ké Chráš any s futbalovým ihriskom a areálom Park Hotel Tarfur, kde sa 
nachádzajú okrem iných zariadení aj tri tenisové kurty a wellnes centrum, v ktorom nechýbajú 
bazény. 
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Zdroj: 

https://www.google.com/search?q=park+hotel+tartuf&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahU

KEwijtozH3MLwAhUHDxQKHaIaDqkQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1536&bih=759#imgrc=ij6

WhtvgX1GZCM&imgdii=6Xhxv0P9s1BpaM 

Obrázok 10 Park Hotel Tarfur v obci Beladice (2021) 
 

1.7 Odpadové hospodárstvo 
 

 Základným právnym predpisom pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní               
s odpadmi je zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Jedným zo základných nástrojov 
stratégie hospodárenia s odpadmi je vypracovanie „Programov odpadového hospodárstva“. 
Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky vypracováva Ministerstvo ţivotného 
prostredia a následne samosprávny kraj, obec a pôvodca odpadu. Odpadové hospodárstvo  
v obci Beladice zahŕňa všetky činnosti zamerané na predchádzanie a obmedzovanie vzniku  
všetkých druhov odpadov (komunálneho odpadu, stavebného odpadu, zeleného odpadu), 
zniţovanie ich nebezpečnosti pre ţivotné prostredie, ako aj  na nakladanie s odpadmi v súlade             
s platnými zákonmi. Nakladanie s odpadmi je definované ako zber odpadov, preprava odpadov, 
zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto 
zneškodňovania.  

 Nová stratégia v oblasti odpadov v rámci EÚ spočíva v snahe urobi  z Európy 
spoločnos   vyuţívajúcu recykláciu, ktorá predchádza vzniku odpadov a vyuţíva ich  ako 

suroviny. Odstraňovanie tuhého komunálneho odpadu v obci Beladice je riešené                   
na legalizovanej skládke. Obec má upravené nakladanie s komunálnym odpadom  a drobnými 
stavebnými odpadmi, vznikajúcimi v obci cez VZN. Separovaný zber vyuţite ných zloţiek 
komunálneho odpadu je v súčasnosti organizovaný v rôznych formách, separované zloţky budú 
vyuţité ako druhotné suroviny. Likvidáciu komunálneho odpadu sa odporúča rieši  v súlade       
so širšími vz ahmi v okrese v nadväznosti na zákon  o odpadoch.  
 Na základe cie ov a opatrení stanovených v POH SR bol vypracovaný Program 
odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 – 2020. V súlade s ním bol 
vypracovaný Program odpadového hospodárstva obce Beladice, ktorý je spracovaný tieţ 
na časový interval rokov 2016 – 2020. Povinnos  vypracova  program odpadového obcou 
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vyplýva z § 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Schválený POH obce Beladice je 
strategický dokument pre odpadové hospodárstvo na jej území a je potrebné sa ním riadi  a 
plni  ho. V hodnotenom období (roky 2011 aţ 2015) bolo na území obce Beladice 
vyprodukovaných od minima 372,81 ton komunálnych odpadov za rok (r. 2011) po maximum 
431,74 ton odpadov za rok (r. 2014). Mnoţstvo produkovaného odpadu v tomto sledovanom 
období do roku 2014 stúpalo a v roku 2015 kleslo. Vznik komunálneho odpadu v obci Beladice 

v cielenom roku 2020 zobrazuje tabu ka číslo 11. 
 

Tabu ka 11 Vznik komunálnych odpadov v obci Beladice v roku 2020 

 

 
Zdroj: OcÚ, Program odpadového hospodárstva obce Beladice (2021) 
 

 Produkciu odpadov do roku 2020 chce obec Beladice zniţova  týmito opatreniami: 
 zabezpečením informovanosti obyvate ov obce o moţnostiach predchádzania vzniku-

odpadov, 

 pouţívaním prírodných produktov a obalov. 
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Ciele a opatrenia na zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov 

Pre komunálne odpady bol stanovený nasledovný cie , ktorý vychádza z rámcovej 
smernice o odpade: 

 do roku 2020 zvýši  prípravu na opätovné pouţitie a recykláciu odpadu z domácnosti 
ako papier, kov, plasty a sklo a pod a moţností z iných zdrojov, pokia  tieto zdroje     
obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na 50 % hmotnosti. 

Na dosiahnutie stanoveného cie a obec realizuje nasledovné opatrenia: 
 zefektívni  systém separovaného zberu komunálnych odpadov prostredníctvom         

kontajnerov,  implementuje princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov do systému    
triedeného zberu komunálnych odpadov pre zloţky komunálnych odpadov, na ktoré sa 
uplatňuje princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov, 

 zvýši  zapojenie obyvate ov do separovaného zberu prostredníctvom motivačných 

poplatkov za tvorbu TKO, 

 zintenzívni  informačnú a osvetovú činnos . 
 

Ciele a opatrenia na zniţovanie mnoţstva biologicky rozloţite ných komunálnych        
odpadov ukladaných na skládky odpadov 

 Pod a § 3 ods. 1 písm. c) vyhlášky 371/2015 Z. z. sa pre biologicky rozloţite ný         

komunálny odpad stanovil nasledovný cie : 
 smerova  k zníţeniu mnoţstva skládkovaného biologicky rozloţite ného komunálneho 

odpadu do konca roku 2020 na 35 % z celkového mnoţstva biologicky rozloţite ného 

komunálneho odpadu vzniknutého v roku 1995 (r. 1995 – 19,5 ton, r. 2015 – 6,8 ton). 

Na dosiahnutie stanoveného cie a obec realizuje nasledovné opatrenia: 
 zvýši separáciu biologicky rozloţite ných komunálnych odpadov produkovaných          

na území obce,  
 obec vybuduje zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozloţite ných odpadov      

(kompostáreň do 10 ton), 

 zvýši zapojenie obyvate ov do separácie odpadu prostredníctvom motivačných          
poplatkov za TKO, 

 zintenzívni informačnú a osvetovú činnos  so zameraním najmä na deti a mládeţ            
v školských zariadeniach. 

 

Opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvate ov o triedenom zbere komunálnych 
odpadov z obalov 

 Nakladanie s obalmi a odpadmi z obalov do 31. 12. 2015 upravoval zákon č. 119/2010 
Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení. Od 01. 01. 
2016 je táto problematika upravená v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (nový zákon o odpadoch). Zároveň platí Rozhodnutie Komisie 97/129/ES 

zo dňa 28. januára 1997, ktoré ustanovuje identifikačný systém pre obalový materiál v zmysle 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov. Obaly sú      
v zmysle nového zákona zaradené medzi tzv. vyhradené prúdy odpadov, na ktoré sa vz ahuje 
rozšírená zodpovednos  výrobcu. Rozšírená zodpovednos  výrobcu je súhrn povinností      vý-
robcu vyhradeného výrobku, ustanovených v tejto časti zákona alebo v osobitnom predpise, 

vz ahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho ţivotného cyklu, ktorých cie om je pred-

chádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku a posilnenie opätovného pouţitia, recyklácie 
alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. 
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 Opatrenia, ktorými obec Beladice zabezpečí informovanos  obyvate ov obce                   
o triedenom zbere komunálnych odpadov z obalov a o význame značiek na obaloch sú 
stanovené: 
 propagačné letáky budú doručené do kaţdej domácnosti, 
 informácie budú uverejnené v obecných novinách a na webovej stránke obce, 
  informácie budú poskytnuté prostredníctvom obecného rozhlasu, 
 zvýšenie povedomia detí a mládeţe o tejto problematike prostredníctvom školských   

zariadení obce. 
Pre zlepšovanie odpadového hospodárstva v obci Beladice je potrebné pri nakladaní s odpadmi 

zabezpečova : 
 triedený zber odpadov, 
 zhodnocovanie odpadov, 

 zneškodňovanie odpadov. 
 Pre naplnenie týchto cie ov je potrebné v obci zabezpeči  technické vybavenie pre trie-

dený zber odpadov na celom jej území. Pretoţe pre tento zámer nemá dostatok vlastných       

finančných zdrojov, snaţí sa to zabezpeči  prostredníctvom fondov. Vybudovanie ve kých     

zariadení na zhodnocovanie, zneškodňovanie alebo iné nakladanie s odpadmi nie sú pre obec, 
vzh adom na nízku produkciu odpadov, ekonomicky rentabilné, preto sa v  blízkej budúcnosti 
neplánujú. Obec bude na alej vyuţíva  existujúce zaradenia na zhodnocovanie odpadov. Ke -
ţe energetické zhodnocovanie odpadov nie je v dostupnom okolí vyuţívaný, obec ho tieţ zatia  

nevyuţíva. V prípade vybudovania dostupných kapacít, obec pristúpi aj k tomuto spôsobu 
zhodnocovania odpadu. Tento spôsob je vyuţívaný, ak odpad nie je moţné zhodnoti  ako     

druhotnú surovinu. Biologicky rozloţite né odpady tvoria významnú zloţku odpadov a je       
nevyhnutné urýchlene rieši  kapacity na ich zhodnocovanie. Väčšina tohto druhu odpadu    
vznikajúceho na území obce je zhodnocovaná priamo u jeho producentov – obyvate ov, ktorí 
ho kompostujú alebo priamo zapracovávajú do pôdy. V budúcnosti sa plánuje vybudovanie tzv. 
komunitnej kompostárne (do 10 ton). 
 Obec bude i na alej zabezpečova  zvoz a ukladanie komunálneho odpadu                  
prostredníctvom odborne spôsobilej firmy, ktorá zabezpečí jeho skládkovanie predpísaným 
spôsobom. V súčasnosti zvoz zabezpečuje firma SITA Slovensko a.s. prevádzka Levice             

a odpad je ukladaný na regulovanú skládku v Kalnej nad Hronom. Pre zlepšenie triedeného 
zberu komunálneho odpadu sa plánuje zaobstaranie ve kokapacitných kontajnerov. Tento    
odpad budú na alej odobera  zazmluvnené oprávnené osoby. 

 Na ochranu ţivotného prostredia v rámci odpadového hospodárstva obec kaţdoročne 

vynakladá finančné prostriedky pribliţne vo výške 35 tis. EUR. 
 

1.8 Civilná ochrana obyvate stva  
 

 Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu ţivota, zdravia a 
majetku, spočívajúcich najmä v analýze moţného ohrozenia a v prijímaní opatrení na 
zniţovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov 
mimoriadnych udalostí (§ 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate stva v znení 
neskorších predpisov).V obci v súčasnosti nie sú vybudované nijaké väčšie špeciálne zariadenia                  
v súvislosti s civilnou ochranou. Ukrytie obyvate ov nie je riešené formou jednoduchých 
vybudovaných úkrytov. Väčšia čas  objektov v obci je podpivničená, pivničné priestory slúţia 
pre ukrytie obyvate stva. Na ukrytie obyvate stva slúţia len zariadenia občianskej vybavenosti. 
Predpokladom pre vykonanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác je včasné 
varovanie obyvate stva a vyrozumenie osôb. Ak budú účastníkom mimoriadnej udalosti 
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občania, pri ktorej je ohrozený ich ţivot, zdravie alebo majetok, na privolanie pomoci stačí 
jediné telefónne číslo 112. 
 

1.9 Doprava 

Štátna komunikácia 

 Z h adiska širších dopravných pomerov najvýznamnejšou dopravnou tepnou je 
rýchlostná cesta R1 Nitra – Ţarnovica, ktorá pretína juţnú polovicu katastrálneho územia. 
Vlastná obec leţí na ceste I. triedy I/65 Nitra – Beladice, ktorá zároveň tvorí spojnicu                  
s krajským mestom. Cesta I/65 prechádza severovýchodnou čas ou katastrálneho územia. 
 Rýchlostná cesta R1 je novostavba a cesta I/65 plní doterajšiu funkciu cesty I. triedy a 
zároveň je súbeţnou cestou k R1(kategória rýchlostnej R1 je R24,5/100). Rýchlostná cesta R1 
je v úseku Nitra, západ – Tekovské Nemce v správe (subdodávate  sluţieb prevádzky a údrţby) 
Granvia Operation, a.s., cesta I. triedy I/65 je v správe Slovenskej správy ciest a cesty III. triedy 
III/1669 Beladice – kriţovatka s R1 (bývalá III/065003) a cesta III. triedy III/1673 Beladice – 

Nová Ves nad Ţitavou (bývalá III/511008) a cesta III. triedy III/1661 Nitra – Zlaté Moravce 
(bývalá 064033) v k.ú. Čakýň, sú v správe odboru dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
  

Miestna komunikácia 

  Obcou Beladice prechádza štátna cesta III. triedy č. III/51118, ktorá spája obec s okolím 
a napája sa na rýchlostnú cestu R1 a cestu I. triedy E571 Bratislava- Banská Bystrica, ktoré 
vedú okrajom zastavaného územia obce. Tieto cesty umoţňujú obci spojenie s regionálnymi 
a nadregionálnymi centrami. Rýchlostná cesta v úsekoch Selenec- Beladice a Beladice- Tekov-

ské Nemce bola vybudovaná v roku 2009 a zrýchlila dopravu. Cestná premávka v samotnej 

obci nie je ve ká, čo má priaznivý vplyv na ţivotné prostredie. Obec spravuje miestne chodní-
ky a komunikácie v dĺţke 28,6 km. Verejné priestranstvá a komunikácie sú vybavené verejným 
osvetlením s modernými svietidlami. Chodníková sie  sa postupne rozširuje pod a potreba 
a finančných moţností. Cesta III. triedy slúţi aj ako prístupová komunikácia k niektorým po-

nohospodárskym pozemkom / nachádza sa tu nieko ko vjazdov s pri ahlými účelovými ko-

munikáciami na po nohospodárske pozemky, ktoré úzko súvisia s po nohospodárskou výrobou 
/. Medzi miestne komunikácie patria cesty IV. triedy. Obec spravuje miestne komunikácie a 
chodníky v dĺţke 28,6 km. Verejné priestranstvá a komunikácie sú vybavené verejným osvet-

lením s modernými svietidlami. Rýchlostná cesta zabezpečuje obyvate om rýchlu a bezpečnú 
dostupnos  do Nitry – cca 15 mim autom – 14,68 km. Hromadnú autobusovú dopravuzabezpe-

čuje spoločnos  Arriva Nitra a.s.. V obci sa nachádza čerpacia stanica pohonných hmôt 
ČSPHM Slovnaft, a.s. . Cestovanie obyvate stva je zabezpečený verejnou autobusovou dopra-

vou alebo individuálne prostredníctvom osobných automobilov. Pre autobusové spojenie je 
v obci vybudovaných 14 zastávok. V roku 2010 bol pre zvýšenie bezpečnosti vybudovaný,        
pri vstupe do obce, kruhový objazd s autobusovou zástavkou pre dia kové aj miestne linky. 
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Zdroj: OcÚ Beladice 

Obrázok 11 Doprava v obci Beladice (2021) 

 

 

Ţelezničná doprava 

 

         Ţelezničné spojenie nie je také výhodné ako autobusové, čo je ovplyvnené hlavne 
jednoko ajovou tra ou. Najbliţšie ţelezničné spojenie sa nachádza od obci Beladice vzdialené 
cca 6 km a to v obci Tesárske Mlyňany, kde prechádza prechádza ţelezničná tra  číslo 150. 
Ţelezničná tra  je elektrifikovaná. Ţelezničná tra  vedie smerom Bratislava – Zvolen – 

Lučenec a Nové Zámky – Zvolen – Košice.  
 

Letecká doprava 

 

 Najbliţšie letisko sa nachádza v Sliači a Bratislave.  

 

Pešie komunikácie a priestranstvá  
 

 Pešia doprava vyplýva z celkového riešenia prostredia. Pozdĺţ obsluţných                 
komunikácií v jestvujúcej zástavbe nie sú v obci zväčša vybudované chodníky. Chodníky        
pre peších nie sú vybudované ani pozdĺţ cesty III triedy. Podiel bicyklovej dopravy z poh adu 

celkovej dopravnej práce a z poh adu nemotorovej dopravy nie je v obci rozhodujúci a nedosa-

huje podiel so zavedeným systémom bicyklovej dopravy, ale  aj napriek tomu patrí medzi výz-

namné spôsoby dopravnej obsluhy. Konfigurácia terénu, rozmiestnenie urbanistických prvkov 

(bývanie, vybavenos ) v obci dáva predpoklady k významnejšiemu postaveniu bicyklovej do-

pravy, ako jedného zo základných vnútro sídelných dopravných systémov. V okolí obce sa na-

chádza nieko ko cyklistických trás vedúcich náučnými chodníkmi. Zámerom obce je rozvinú  
cyklistickú dopravu, vybudova  poţičovňu bicyklov, vytvára  nové pešie komunikácie 
a skráš ova  verejné priestranstvá, budova  oddychové plochy a pod. Cyklistické trasy je po-
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trebné vybudova  v obci v súbehu s novovybudovanými chodníkmi, pokia  to priestorové 
podmienky umoţnia vrátane prepojenia susedných obcí. 
 

Statická doprava  
 

 V súčasnosti sú v obci čiastočne vybudované parkoviská. V budúcnosti je potrebné par-

koviská riadne vymedzi  a vyznači  odstavné státia. Statická doprava v sebe zahŕňa nielen 
umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie po dobu návštevy, nákupu (krátkodobé 
parkovanie, do 2 hod.), či zamestnania (parkovanie dlhodobé, nad 2 hod., v obci zastúpené po-

menej vzh adom na skutočnos , ţe hlavný pracovný trh sa nachádza mimo územia obce), ale aj 

v čase kedy sa vozidlo nepouţíva (odstavenie vozidla). Parkovanie v obci je v súčasnosti orga-

nizované v dvoch formách, jednou je parkovanie mimo jazdných pruhov, ale na vozovke, dru-

hou je parkovanie na vyhradených parkovacích plochách (napr. obecný úrad, obchod, pošta, 
hotel a pod.). Odstavenie vozidiel sa zabezpečuje, v prípade individuálnej bytovej zástavby                
na vlastnom pozemku, bu  v jednotlivo stojacich, alebo vstavaných garáţach, alebo mimo 
vlastného pozemku. 
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2 FINANČNÁ ANALÝZA 

2.1 Finančná analýza obce Beladice 

Súvaha k 31.12.2019  

IČO: 00307769 

Tabu ka 12 Skrátená súvaha- strana aktív Úč ROPO SFOV 2-01 k 31.12.2019 

Označenie STRANA AKTÍV Číslo 
riadku 

Brutto 

 SPOLU MAJETOK 001 8 582 569,20 

A. Neobeţný majetok 002 8 402 105,78 

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok 003 0,00 

A.II. Dlhodobý hmotný majetok 011 8 084 667,83 

A.III. Dlhodobý finančný majetok 024 292 237,95 

B. Obeţný majetok 033 179 585,61 

B.I Zásoby 034 0,00 

B.II Zúčtovanie medzi subjektmi VS 040 0,00 

B.III Dlhodobé poh adávky 048 0,00 

B.IV. Krátkodobé poh adávky 060 49 338,35 

B.V. Finančné účty 085 130 247,26 

B.VI. Poskytnuté návratné finančné 
výpomoci 

098 0,00 

B.VII. Poskytnuté návratné finančné 
výpomoci krátkodobé 

104 0,00 

C. Časové rozlíšenie 110 877,81 

D. Vz ahy k účtom klientov 114 0,00 

Zdroj: https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/show/7066713 

Spracovala: Mgr. RNDr. Anna Štefanková, 2021 
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Tabu ka 13 Skrátená súvaha- strana pasív Úč ROPO SFOV 2-01 k 31.12.2019 

Označenie 
 

STRANA PASÍV Číslo 
riadku 

Brutto 

 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A 
ZÁVÄZKY 

115 5 235 549,72 

A. Vlastné imanie 116 1 938 563,00 

A.I. Oceňovacie rozdiely 117 0,00 

A.II. Fondy 120 
0,00 

A.III. Výsledok hospodárenia minulých rokov 123 1 938 563,00 

B. Záväzky 126 1 324 428,95 

B.I. Rezervy súčet 127 0,00 

B.II. Zúčtovanie medzi subjektami VS 132 28 462,00 

B.III. Dlhodobé záväzky 140 1 121 348,22 

B.IV. Krátkodobé záväzky 151 87 150,67 

B.V. Bankové úvery a výpomoci 173 87 468,06 

C. Časové rozlíšenie 180 1 972 557,77 

D. Vz ahy k účtom klientov štátnej 
pokladnice 

183 0,00 

Zdroj: https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/show/7066713 

Spracovala: Mgr. RNDr. Anna Štefanková, 2021 

 

Výkaz ziskov a strát 
 
Tabu ka 14 Výkaz ziskov a strát- náklady 

Označenie 
 

Náklady Číslo riadku Spolu 

50 Spotrebované nákupy  
(r. 002 aţ r. 005) 

001 106 538,91 

51 Sluţby 006 117 567,30 

52 Osobné náklady (r. 012 aţ r. 016) 011 373 609,05 

53 Dane a poplatky (r. 018 aţ r. 020) 017 0,00 

54 
Ostatné náklady na prevádzkovú 
činnos  (r. 022 aţ r. 028) 021 2 699,08 

55 Odpisy, rezervy a opravné poloţky         
z prevádzkovej činnosti a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia  

029 416 662,62 
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 Rezervy a opravné poloţky z 
prevádzkovej činnosti (r. 032 aţ r. 035) 

031 0,00 

 Rezervy a opravné poloţky z finančnej 
činnosti (r. 037+ r. 038) 036 0,00 

56 Finančné náklady (r. 041 aţ r. 048) 040 17 880,12 

57 Mimoriadne náklady (r. 050 aţ r. 053) 049 0,00 

58 
Náklady na transfery a náklady z 
odvodu príjmov (r. 055 aţ r. 063) 054 81 257,97 

 

     Účtové skupiny 50 - 58 súčet  
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + 

r.029 + r.040 + r.049 + r.054)            

064 1 116 215,05 

Zdroj: https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/show/7066713 

Spracovala: Mgr. RNDr. Anna Štefanková, 2021 

 

Tabu ka 15 Výkaz ziskov a strát- Výnosy 

Označenie 
 

Výnosy Číslo riadku Spolu 

60 
Trţby za vlastné výkony a tovar (r. 066 

aţ r. 068) 065 28 034,99 

61 
Zmena stavu vnútroorganizačných 

zásob (r. 070 aţ r. 073) 069 0,00 

62 Aktivácia (r. 075 aţ r. 078) 074 0,00 

63 
Daňové a colné výnosy a výnosy         z 

poplatkov (r. 080 aţ r. 082) 079 662 367,65 

64 
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 

(r. 084 aţ r. 089) 083 73 897,95 

65 

Zúčtovanie rezerv a opravných poloţiek 
z prevádzkovej činnosti         a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia  

(r. 091 + r. 096 + r. 099) 

090 0,00 

 Zúčtovanie rezerv a opravných poloţiek 
z prevádzkovej činnosti        (r. 092 aţ r. 

095) 

091 0,00 

 Zúčtovanie rezerv a opravných poloţiek 
z finančnej činnosti              (r. 097 + r. 

098) 

096 0,00 

66 Finančné výnosy (r. 101 aţ r. 108) 100 0,00 

67 Mimoriadne výnosy (r. 110 aţ r. 113) 109 0,00 

68 

Výnosy z transferov a rozpočtových 
príjmov v štátnych rozpočtových 
organizáciách a príspevkových 

114 0,00 
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organizáciách (r. 115 aţ r. 123) 

69 

Výnosy z transferov a rozpočtových 
príjmov v obciach, vyšších územných 
celkoch a v rozpočtových organizáciách 

a príspevkových organizáciách 
zriadených obcou alebo vyšším 

územným celkom (r. 125 aţ r. 133) 

124 237 303,09 

 

Účtová trieda 6 súčet                          (r. 
065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + 

r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124) 

134 1 001 603,68 

 
Výsledok hospodárenia pred zdanením 

(r. 134 mínus r. 064) (+/-) 135 -114 611,37 

 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 

135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-) 138 -114 611,37 

Zdroj: https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/show/7002923 

Spracovala: Mgr. RNDr. Anna Štefanková, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

3 ZHODNOTENIE CELKOVÉHO SÚČASNÉHO STAVU 

   ÚZEMIA 

 

         Celkový poh ad na situáciu obce, na jej silné a slabé stránky, príleţitosti a prípadné 
ohrozenia rozvoja obce Beladice poskytuje komplexná SWOT analýza a syntéza výsledkov. 
,,SWOT analýza v procese rozvoja regiónov je veľmi jednoduchou technikou. Predstavuje 

východisko pre strategické plánovanie a má široké uplatnenie pri tvorbe budúcich rozhodnutí    
o rozvoji” . 
       Pod a povahy sledovaných javov sa vo SWOT analýze rozlišujú pozitívne a negatívne 
faktory. Hodnotením SWOT analýzy a silných a slabých stránok, moţných príleţitostí                
a ohrození sa hodnotia faktory, ktoré sa dajú vyuţi  a zrealizova  v prospech rozvoja územia. 
Týmto faktorom je potrebné čeli  v navrhovanej regionálnej stratégii.    
      Hodnotenie faktorov, ktoré ovplyvňujú rozvoj regiónu môţeme za pomoci SWOT matice 
rozčleni  na dve  skupiny:  
 

 Vnútorné (endogénne) faktory rozvoja (prírodný zdroj, krajinná scenéria, 
po nohospodárska pôda), dobre rozvinutá infraštruktúra v obci, zamestnanos  a pod. 

 Vonkajšie (exogénne) faktory rozvoja- pozitívne vplyvy (príleţitosti a ohrozenia)  
      

 Silné stránky ktoré obec má a odstraňovanie slabých stránok v obci majú vplyv                   
na rast pravdepodobnosti vyuţitia ponúkajúcich sa príleţitostí a potenciálny záujem                       
zo strany obyvate ov  pre všestrannejšie naplnenie vízie obce a samotného rozvoja obce. 
Program rozvoja obce z tohto poh adu nepovaţujeme za prevaţne analytický dokument, je to 
skôr koncepčný dokument, v ktorom je analýza a zhodnotenie východiskového stavu nutnou 
súčas ou. Objektom analýzy sú: ekonomická situácia samosprávy (rozpočet obce, majetok 
obce), podnikate ský sektor v obci, udský potenciál, partnerská spolupráca obce                           
s inštitúciami, so súkromným sektorom, obcami, spolkami a zdruţeniami pôsobiacimi                
v obci, rozvoj technickej a sociálnej infraštruktúry a prírodné zdroje a ich vyuţitie.                  
Vo SWOT analýze sú všetky analyzované súčasti spracované na záver do jednotného celku. 

SWOT analýza realizovaných stratégií a opatrení  poukazuje na prioritné smerovanie 
investičných aktivít do budovania infraštruktúry, rekonštrukcie a iných aktivít, ktoré sú               
v kompetencii obce. 

 

3.1 Komplexná  hospodárska SWOT analýza obce Beladice 

 
 V analýze interného prostredia obce Beladice sa budeme zaobera  prvými krokmi 
tvorby rozvojového dokumentu, zostavením relevantnej a výpovednej analýzy  interného 
prostredia obce. Princípom kaţdej SWOT analýzy je výstiţne a objektívne charakterizova  
slabé a silné stránky obce. Ako sme uţ uviedli, silné stránky obce majú pozitívny vplyv           
na rozvoj obce, zahŕňajú v sebe konkurenčné a komparatívne výhody regiónu pre rozvoj aktivít 
v danom území. Slabé stránky majú  nepriaznivý vplyv na rozvoj obci v danom regióne. 
Pozitívne vplyvy v danom území označujeme ako príleţitosti a negatívne vplyvy povaţujeme 
za ohrozenia, medzi ktoré môţeme zaradi  hospodársku krízu, nedoriešené majetkové pomery    
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a pod. K účom v procese tvorby stratégie je cyklicky sa opakujúca sociálna a občianska 
mobilizácia, ktorá ovplyvňuje kaţdý krok a stupeň alšie stanovené tvorby programu 
sociálneho a ekonomického rozvoja obce. 
        Nako ko mnohé plány v obci boli uţ zrealizované na základe predchádzajúceho 
strategického dokumentu a v obci je potrebné vykona  ciele, opierame sa o aktuálne rozvojové 
stratégie, ktoré sa v najbliţšom období majú realizova .  
 

Medzi hlavné transformačné, vízie a ciele obce Beladice patria: 
 Obec chce na alej rozvíja  obytné zóny a diferencované formy bývania v obci,            

rozvíja  hospodárske aktivity a podporova  tradičnú domácu výrobu. 
 Obec chce vyuţíva  existujúci prírodný potenciál a zachováva  tradície obce, na alej 

rozvíja  a podporova  rozvoj cestovného ruchu a turizmu. 

 Obec Beladice i na alej chce sa stara  o kvalitu krajinného prostredia v území a stara  sa              
o ekologickú rovnováhu a trvalo udrţate ný rozvoj. 

 Zámerom obce je stara  sa a zve a ova  ţivotné prostredie a vyuţíva  vhodne        
existujúci prírodný potenciál. 

 V oblasti technickej infraštruktúry má obec záujem o odstránenie deficitu, ktorý sa v tejto 

oblasti objavuje.  

 Obe chce podporova  rozvoj sociálnych sluţieb, zabezpečova  sociálnu               
starostlivos  a ostatné sluţby súvisiace v rámci zákona o sociálnych sluţbách at . 
  

         Jedným zo základných predpokladov rozvoja obce je dodrţiavanie zákonitosti                     
a pravidiel obecnej samosprávy, ochrana ţivota obyvate ov a ich majetku, ako aj ţivotného 
prostredia. 

      Tabu ku analýzy interného prostredia pre stratégiu obce Beladice sme spracovali          
na základe podkladov a zistení v teréne. Zistili sme, ţe najväčším problémom v obci sú stále 
nedoriešené a pretrvávajúce otázky odpadového hospodárstva, sociálnej práce, otázok bývania 
mladšej generácie, otázky týkajúce sa celkovej infraštruktúry obce, cestovného ruchu a turizmu 

a pod. 

 Analýza interného prostredia predstavuje výber, tvorbu a zhodnotenie ukazovate ov 
vlastností krajiny, jej jednotlivých krajinotvorných zloţiek (analýzu zdrojov a analýzu 
súčasného stavu vyuţitia zdrojov). V tejto analýze sa opierame o fyzicko-geografické analýzy 
územia, infraštruktúru, kultúrno-historický potenciál a o primárne ponuky pre rozvoj 
cestovného ruchu a turizmu, prípadne poznávacieho turizmu at . V Tabu ke 16 sumarizujeme 
vnútorné faktory rozvoja obce podrobnejšou analýzou interného prostredia, v ktorom 
definujeme silné a slabé stránky obce. Silné stránky, ktoré bliţšie špecifikujeme, vedú              
k sociálno-ekonomickému rozvoju riešeného územia. Ich cie om je zatraktívni  vnútorný ţivot 
v obci a zvidite ni  lokalitu systematickou podporou občanov a zlepšova  stav týkajúci sa 
vzh adu obce. Pre propagáciu a marketing obce je dôleţité budova  a posilňova  strategické 
partnerstvá, zlepšova  podnikate ské moţnosti a sluţby občanom formou intenzívnejšej 
komunikácie s podnikate mi. Slabé stránky obce Beladice poukazujú na vysokú mieru 
nezamestnanosti, na absenciu projektov a dokumentácií, na nedostatok finančných 
prostriedkov, na obmedzené moţnosti bývania a mnoţstvo pretrvávajúcich bariér, ktoré je 
potrebné odstraňova  a rieši . Je dôleţité aktualizova  informácie o ţivote občanov v obci ako 
aj názor občanov na ich kvalitu ţivota. Získané informácie vytvárajú podklady pre PHRSR 
obce ako aj pre iné strategické dokumenty. Týmto chceme poukáza  na potrebu monitorovania 
jednotlivých aktivít sociálno-ekonomického rozvoja a na potrebu plánovania a  na dôleţitos  
úzkej spolupráci so samosprávou. 
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Tabu ka 16: Vnútorné faktory rozvoja obce - analýza interného prostredia 

Vnútorné faktory rozvoja obce - analýza interného prostredia. 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 výhodná geografická poloha- dobré dopravné 
spojenie s okolitými obcami a mestami  

(Zlaté Moravce, Nitra) 

 vysoká miera nezamestnanosti,  

 existujúci prírodný potenciál a nenarušené ţivotné 
prostredie v stabilnej krajine 

 pomerne ve ký počet sociálne slabých 
obyvate ov (marginalizované skupiny) 

 partnerská spolupráca obce  
s inštitúciami, s inými obcami, 

 starnutie populácie 

 nenarušené a neznečistené ţivotné prostredie  vysoká opotrebovanos  miestnych komunikácií, 
 existencia cyklotrás v regióne pre rozvoj turistiky 

a zdravého ţivotného štýlu (Topolčianky, 
Arborétum Tesárske Mlyňany, Tribečské pohorie, 
termálne kúpalisko Podhájska a pod.). 

 absencia strediska sociálnych a opatrovate ských 
sluţieb, 

     existencia vlastného zdroja vody 

    pre miestny vodovod 

 

 zaostávajúca osveta domáceho obyvate stva           
k rozvoju turizmu a cestovného ruchu a vz ahu       
k turistom, 

 kompletná elektrifikácia, osvetlenie obce a obecný 
rozhlas 

 nedostatok finančných prostriedkov 

 tradičné remeslá a kultúrne zvyklosti 
(spoločné kultúrno-historické korene) 

 obmedzené moţnosti bývania pre mladé rodiny       
s de mi 

 aktívna činnos  samosprávy  absencia projektov a dokumentácií 
 organizovanie športových a spoločenských 

podujatí at . 

 

 migrácia obyvate stva 

 absencia opatrovate skej sluţby pre starších           
obyvate ov at . 

 stabilný počet obyvate ov a ich aktívny prístup 
k dianiu v obci at . 

 stagnácia ekonomiky v regióne a iné. 

Spracovala: Mgr. RNDr. Anna Štefanková, 2021 

 

3.2 SWOT analýza externého (vonkajšieho) prostredia obce Beladice 

        V analýze externého prostredia obce Beladice sa budeme zaobera  analýzou, ktorá               
v sebe zahŕňa analýzu štyroch oblastí vonkajšieho prostredia tzv. PEST analýzu     politickú, 
ekonomickú, sociálnu a technologickú. Analýza vychádza z poznania minulého vývoja a snaţí 
sa o predvídanie a analyzovanie budúcich vplyvov na prostredie v uţ spomínaných štyroch 
oblastiach. Táto čas  analýzy je zameraná na charakteristiku vlastností udských zdrojov, 
situáciu z h adiska migrácie, na zamestnanos  obyvate stva, na socioekonomické 
charakteristiky a sociálno-patologické javy, ktoré predstavujú negatívne javy prostredia 
(ohrozenia). V Tabu ke 17 definujeme vonkajšie faktory rozvoja obce- analýzu externého 
prostredia obce Beladice, kde bliţšie špecifikujeme príleţitosti a ohrozenia.  Príleţitosti v tejto 
tabu ke predstavujú externé podmienky, ktoré môţu pomôc  obci k dosiahnutiu cie ov. 
Ohrozenia predstavujú oblasti, na ktoré je potrebné sa čo najskôr zamera .  
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Tabu ka 17  Vonkajšie faktory rozvoja obce- analýza externého prostredia 

Vonkajšie faktory rozvoja obce- analýza externého prostredia. 

PRÍLEŢITOSTI OHROZENIA 

 moţnos  dennej dochádzky obyvate ov              
do okresného mesta a pri ahlých miest a obcí 

 rast nezamestnanosti 

 posilnenie trendu pris ahovaných obyvate ov  nezáujem obyvate ov obce o veci verejné 

 vytváranie nových pracovných príleţitostí  migrácia a odchod mladých obyvate ov z obce 

 vhodné podmienky pre rozvoj turizmu, 
agroturistiky a cestovného ruchu 

 strata príjmov obce z prenájmu obecných            
priestorov 

 atraktívne prírodné prostredie v okolí  politický tlak a krízové dianie 

 medziobecná spolupráca s okolitými obcami  dochádzanie obyvate ov do väčších vzdialeností 
do zamestnania 

 moţnos  poskytnutia pracovných príleţitostí pri 
verejnoprospešných prácach v obci, pri jej 
skráš ovaní 

 nedostatok prostriedkov na realizáciu 
rozvojových zámerov obce 

 moţnos  zachova  vidiecky štýl osídlenia   nedostatok stavebných pozemkov pre výstavbu 
rodinných domov 

 vyuţíva  dostupnos  úverových zdrojov  zvyšujúci sa počet občanov trvalo odkázaných 
na sociálnu pomoc a sociálne sluţby 

 rozvoj infraštruktúry   neúspech projektových ţiadostí o podporné 
prostriedky z fondov   Európskej únie 

 podpora rozvoja celoţivotného vzdelávania  nezáujem o zachovanie kultúrnych hodnôt          
v obci a tradičných remesiel 

 budovanie sociálnych sluţieb v obci  zvyšovanie kriminality v obci 

 skvalitnenie marketingu a manaţmentu         
zameraného na propagáciu obce at . 

 strata príleţitosti získa  dotácie na rozvoj       
projektov at . 

Spracovala: Mgr. RNDr. Anna Štefanková, 2021 

3.3 Analýza problémov 

        Pri analýze problémov pozornos  sústredíme na hlavné nedostatky, ktoré je potrebné v 
obci Beladice rieši . V Tabu ke 18 poukazujeme na hlavné problémy, ktoré sa v obci vyskytujú 
a na miesta, ktoré sa nachádzajú v zlom technickom stave.  
 

Tabu ka 18 Analýza problémov v obci Beladice 

Analýza problémov  

 chýbajúci sociálny podnik  

 príprava pozemkov pre alšiu bytovú a individuálnu výstavbu 

 nevyuţité sú plochy zelene na oddychové zóny a taktieţ je potrebná ich úprava 

 riešenie otázok zvyšovania separácie odpadov 

 pokračovanie v rekonštrukcii a v zatep ovaní budov vo vlastníctve miestnej samosprávy 
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 vybudovanie domova sociálnych sluţieb resp. obdobného zariadenia pre seniorov 

 rekonštrukcia obecného úradu, kultúrneho domu a bývalej MŠ 

 riešenie bytovej otázky pre mladé rodiny 

 rekonštrukcia ciest, vybudovanie chodníkov v obci a pod. 

 absencia projektových dokumentácií 

 nedostatok finančných zdrojov  

 politické, legislatívne zmeny a kríza 

 absencia územnoplánovacej dokumentácie a iné. 

Spracovala: RNDr. Anna Štefanková, 2021 

3.4 Vízia obce Beladice 

,,Obec Beladice bude obcou, poskytujúca svojim obyvateľom plnohodnotný 
a kvalitný život na vidieku v čistom, zdravom a v bezpečnom prostredí. Jej 
obyvatelia budú aktívne využívať svoj voľný čas a zapájať sa budú            
do komunitných a rozvojových aktivít v obci. Obec bude aktívna   
vo všetkých oblastiach sociálneho a ekonomického rozvoja, v oblasti 

cestovného ruchu, v oblasti služieb, bude obcou atraktívnou pre investorov, 
nakoľko sama podporuje rozvoj podnikateľských aktivít a buduje   

socio-ekonomické partnerstvá, ktorých spoločným cieľom je robiť z obce 

obec prosperujúcu a tak, aby boli spokojní všetci jej obyvatelia.“ 

 Uvedená vízia udáva smerovanie obce v dlhodobom časovom horizonte a predstavuje 

očakávaný stav. Na dosiahnutie vízie bude potrebné vyuţíva  vnútorný a vonkajší existujúci 
potenciál, budú potrebné financie, udské zdroje a materiálne zdroje a časový harmonogram 
s potrebnými plánmi obce. 

3.5  Zhodnotenie plnenia predchádzajúceho PHSR obce Beladice 

Rok 2012: 

Obec Beladice uskutočnila a realizuje nasledovné projekty v rokoch 2012 aţ 2020 

 Výstavba nových nájomných bytov cez ŠFRB; 

Rok 2018: 

 V roku 2018 sa zvýšila kapacita MŠ vo časti Ve ké Chráš any;  

 Zateplenie Obecného úradu v Beladiciach; 

Rok 2020: 

 Rekonštrukcia poţiarnej zbrojnice zvonka aj zvnútra v časti Malé Chráš any- MV SR 

a vlastné zdroje OcÚ; 
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 Revitalizácia verejného priestoru v miestnej časti Beladice na oddychovú zónu; 

 Ihrisko – modernizácia; 

 Čiastočná obnova domu smútku- technické zabezpečenie chladiarenského zariadenia, 

prístrešok; 

 Obnova a modernizácia verejných priestorov troch autobusových zastávok v obci; 

 Nové lavičky na miestnom cintoríne; 

Rok 2021: 

 Rekonštrukcia verejného osvetlenia v roku 2021 – 2022; 

 Máj 2021 začiatok rekonštrukcie interiéru OcÚ v Beladiciach; 

 Vybudovanie nového ihriska za obecným úradom; 

 Vybudovanie siete Wifi pre Teba na verejných miestach; 

 Výsadba verejnej zelene v rámci projektu ,,Zelené obce“ (viac ako 100 stromov); 

 Vybudovanie parkoviska a miestneho chodníka pred OcÚ Beladice; 

 Rekonštrukcia a výstavba infraštruktúry v obci (chodníky z Perova na kruhový objazd); 

 Spoločná výstavba a rozšírenie ČOV Beladice (mikroregión Drevenice); 

 Výstavba zberného dvora; 

 Výstavba komunitného centra v obci; 

 Revitalizácia parku za budovou OcÚ v Beladiciach; 

 Revitalizácia a modernizácia poţiarnej zbrojnice v Malých Chráš anoch (nový 

prístrešok); 

 Vybudovanie parku a ihriska pre deti cez Program Obnovy dediny a iné. 
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ČAS  B.  
STRATEGICKÁ ČAS  

4 HIERARCHIA STRATEGICKÝCH CIE OV 

       Silné stránky obce Beladice majú pozitívny vplyv na rozvoj obce, zahŕňajú v sebe 
konkurenčné a komparatívne výhody regiónu pre rozvoj aktivít v danom území. Slabé stránky 
majú  nepriaznivý vplyv na rozvoj obci v danom regióne. Pozitívne vplyvy  v danom území 
označujeme ako príleţitosti a negatívne vplyvy povaţujeme za ohrozenia, medzi ktoré môţeme 
zaradi  hospodársku krízu, nedoriešené majetkové pomery a pod. K účom v procese tvorby 
stratégie je cyklicky sa opakujúca sociálna a občianska mobilizácia, ktorá ovplyvňuje kaţdý 
krok a stupeň tvorby programu sociálneho  a ekonomického rozvoja obce.  
 

4.1   Stratégia rozvoja obce Beladice na obdobie rokov 2021    2026 

      Rozvojová stratégia je výstupom procesu strategického plánovania a jej aţiskom je 
stanovenie hlavných cie ov a oblastí rozvoja. Strategické programovanie a jeho výstup 
programu rozvoja sa preto zameriava viac na konkretizáciu procesov realizácie a napĺňania 
cie ov. Obec Beladice má vypracovaný územný plán obce, avšak pre alší rozvoj obce 

potrebuje ma  pre ostatné prioritné oblasti vypracovaný dokument PHRSR, ktorý bude 
podporova  rozvojové ciele a rozumnou stratégiou sa k týmto cie om dopracuje. 
 Stratégia rozvoja obce je vypracovaná v súlade so strategickými dokumentmi SR a EÚ 
a vychádza z výsledkov analytickej časti, z dotazníkového prieskumu a nadväzuje na SWOT 
analýzu, pričom sa snaţí eliminova  a zmierni  identifikované problémy pomocou určených 
faktorov rozvoja. Stratégia zvolená na dosiahnutie strategického cie a vychádza z poznania 

komplexných potrieb obce.  

 Účelom strategickej časti tohto dokumentu je navrhnú  prioritné oblasti a opatrenia, 

ktoré sú priamo v kompetencii samosprávy (obce) a obec ich zabezpečuje v zmysle platnej 

legislatívy, alebo nie sú priamo v kompetencii obce, ale obec ich v rámci svojich schopností 
a moţností dokáţe ovplyvni  najmä pri vyuţití princípu partnerstva vytváraním synergických 
efektov.  

 Obec Beladice si stanovila tri prioritné oblasti svojho rozvoja počas rokov 2021 – 2026. 

Jedná sa o tieto prioritné oblasti: 
 

1. Prioritná oblas  hospodárska a ekonomická základňa obce- Vybudovanie    

stabilnej hospodárskej a ekonomickej základne v obci. 

2. Prioritná oblas  sociálna- Vybudovanie sociálnej infraštruktúry v obci  
      3.   Prioritná oblas  environmentálna- Kvalitné ţivotné prostredie 

      4.   Prioritná oblas  - udské zdroje a zamestnanos  

      5.   Prioritná oblas - Ekonomika a podnikate ské prostredie 

      6.   Prioritná oblas -  Propagácia a informovanos  
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 Hlavné prioritné oblasti a strategické ciele zobrazuje tabu ka 19. 

Tabu ka 19 Strategický cie  a hlavné prioritné oblasti 
Vízia 

1. Prioritná oblas  – 
Hospodárska, technická 
oblas  a ekonomická 

základňa obce 

2. Prioritná oblas  – 

Sociálna 

3. Prioritná oblas  –  

Environmentálna 
Kvalitné ţivotné       

prostredie 

ciele 

Dopravná infraštruktúra 

Technická vybavenos  obce 

Administratívne budovy 

Stabilná hospodárska 
a ekonomická základňa 

ciele 

Školstvo a vzdelanie 

Verejné priestranstvá 

Bývanie 
Športoviská 

Sociálna vybavenos  

Kvalitná infraštruktúra 

ciele 

Odpadové hospodárstvo 

Ochrana ţivotného 
prostredia 

Environmentálna 
infraštruktúra a vodné 

hospodárstvo 

Ochrana prírody  
a krajiny 

Opatrenie 1.1 Zlepšenie 
celkovej infraštruktúry obce 
Opatrenie 1.2 Modernizácia 
administratívnych budov 
v správe obci 
Opatrenie 1.3 Podpora 

cestovného ruchu 
Opatrenia 1.4 Zabezpečenie 
vysokej úrovne hospodársko-

ekonomickej základne 
Opatrenie 1.5 Rozvoj 

samosprávy v obci 
Opatrenie 1.6: Rekonštrukcia 
miestnych komunikácií 
 

Opatrenie 2.1 Starostlivos  
o občanov a zvýšenie kvality ţivota 
Opatrenie 2.2 Budovanie 

a rekonštrukcia verejných 
priestranstiev v obci 
Opatrenie 2.3 Budovanie 

oddychových zón a obnova 

športovísk, detských ihrísk 
Opatrenie 2.4 Rekonštrukcia budov 
v majetku samosprávy 
Opatrenie 2.5 Zlepšenie kvality 
sociálnej vybavenosti obce 
a sociálnej infraštruktúry v obci 
Opatrenie 2.6 Podpora sociálnych            
a zdravotníckych sluţieb a sociálnej 
starostlivosti v obci 
Opatrenie 2.7 Príprava pozemkov 
a inţinierskych sietí pre IBV 
rodinných domov a alších 
bytových jednotiek 
Opatrenie 2.8 Budovanie a podpora 

športových akcií a turistických 
atrakcií v obci  
Opatrenie 2.9 Rekonštrukcia 
cintorína, domu smútku a okolia  
Opatrenie 2.10 Rozšírenie súčasnej 
hranice zastavaného územia obce 
z dôvodu potenciálnej výstavby 

Opatrenie 2.11 Obnova poţiarnej 
zbrojnice 
Opatrenie 2.12 Dobudovanie 

cestnej  a dopravnej infraštruktúry 

Opatrenie 3.1 Podpora 

aktivít v oblasti odpadového 
hospodárstva 
Opatrenie 3.2 Podpora 

ostatných aktivít 
a projektov v oblasti 

vodného hospodárstva 
Opatrenie 3.3 

Zabezpečenie ochrany 
prírodného dedičstva 
Opatrenie 3.4 Zlepšovanie 
stavu ovzdušia 
Opatrenie 3.5 Podpora 

zniţovania energetickej 
náročnosti budov v správe 
obci 
Opatrenie 3.6 Zlepšenie 
a skvalitnenie ţivotného 
prostredia 
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Vízia 

4. Prioritná oblas   
Cestovný ruch 

5 Prioritná oblas  – 

Ekonomika 

a podnikate ské prostredie 

6. Prioritná oblas  

 Propagácia a 

 informovanos  

ciele 

Cestovný ruch 

 

ciele 

udské zdroje 

 

ciele 

Propagácia v obci 

Opatrenia 4.1 Podpora 

a rozvoj cestovného ruchu 
v obci a v regióne  

 

Opatrenie 5.1 Podpora 

zamestnanosti 
Opatrenie 5.2 Vytváranie 
podmienok pre podnikanie na 

vidieku 
Opatrenie 5.3 Podpora 

miestnych spolkov a zdruţení 
v obci 
Opatrenie 5.4 Členstvo 
v zdruţeniach regionálneho 
rozvoja at . 

Opatrenie 6.1 Zvyšovanie 
propagácie a informovanosti 

o obci Beladice a jej 

miestnych častí 
 

Spracovala: Mgr. RNDr. Anna Štefanková (2021) 

  

 Projektové zámery boli prezentované a pripomienkované v zasadačke OcÚ                  
v Beladiciach počas mesiaca máj 2021 na verejnom zastupite stve. Všetky relevantné 
pripomienky starostu obce Beladice  boli prerokované na príslušných zasadnutiach.                   
Pri schválení projektov  obecným zastupite stvom v obci  bude vţdy zriadení riadiaci tím, ktorí 
bude priebeţne napĺňa  deklarované výstupy, prípadne uskutočňova  potrebné korekcie             

so zámerom naplnenia stanovených opatrení, cie ov a vízie deklarovaných projektov v obci 

Beladice. Zoznam členom riadiaceho tímu bude zvolený počas tvorby a prípravných prác pri 
kaţdom projektovom zámere. Predpokladaný rozpočet bude uvedený neskôr v komplexne 

vypracovanej projektovej dokumentácii pod a presného výpočtu projektanta. 
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ČAS  C PROGRAMOVÁ  (PLÁNOVACIA) ČAS  

5 PROGRAMOVÁ (PLÁNOVACIA) ČAS  PHRSR OBCE 

   BELADICE NA OBDOBIE ROKOV 2021      2026 

     Programová čas  PHRSR nadväzuje na strategickú čas  a obsahuje opatrenia 
a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cie om a prioritám. Zmyslom programovej časti 
je jej príspevok k splneniu stanoveného strategického cie a: Vytvoriť podmienky pre zvýšenie 
kvality života obyvateľov obce, pre zvýšenie jeho konkurencieschopnosti a ekonomickej 
výkonnosti s vyváženým rozvojom oblastí trvale udržateľného rozvoja. 
 

Metodika tvorby PHSR udáva nasledovný postup:  
 Starosta obce p. PhDr. Ţáčik Mário spolu s pracovnou skupinou špecifikovali opatrenia, 

spoločne navrhli k nim aktivity a stanovili poradie dôleţitosti opatrení a aktivít, 
projektov vrátane merate ných ukazovate ov výsledku a dopadu. Riadiaci tím 
vypracoval sumárny návrh aktivít a projektov ako východisko pre Akčný plán. 

 Riadiaci tím stanovil termíny realizácie aktivít, projektov (roky) a odhad ich 
financovania (výška a zdroje financovania).  

 Riadiaci tím zabezpečil vypracovanie formulárov pre prípravu navrhnutých projektov. 

5.1 Zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie strategických 

      cie ov 

 

1. Prioritná oblas : Hospodárska oblas  a ekonomická základňa obce 

Opatrenie 1.1 Zlepšenie celkovej infraštruktúry obce 
1.1.1 Zvyšovanie konkurencieschopnosti obce 

1.1.2 Udrţanie ekonomickej výkonnosti rozvoja cestovného ruchu 

1.1.3 Zvyšovanie kvality ţivota obyvate ov poskytovaním sluţieb pre obyvate ov            
         a návštevníkov obce 

1.1.4 Rozvíjanie oblasti verejnej správy 

1.1.5 Vyuţívanie doplnkových zdrojov financovania 

1.1.6 Tvorba aktivít pre vyuţitie potenciálu obce a regiónu vo väzbe na turizmus, cestovný 

         ruch a ochranu prírody ako aj na iné prvky miestneho potenciálu 

1.1.7 Aktivity so zameraním na trvalo-udrţate ný rozvoj, ekonomický a sociálny rozvoj 
         obce pomocou obnovy a alšieho rozvoja kvality ţivota v obci 

1.1.8 Podpora rozvoja podnikania 

 

Opatrenie 1.2 Modernizácia administratívnych budov v správe obci 
1.2.1 Vypracovávanie projektových dokumentácií 
1.2.2 Podpora športových zariadení v obci 
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Opatrenia 1.3: Podpora cestovného ruchu 

1.3.1 Rekonštrukcia kultúrnych a sakrálnych pamiatok   
1.3.2 Podpora rozvoja reštauračných a ubytovacích sluţieb v obci a v regióne 

1.3.3 Vytváranie podmienok pre rozvoj agroturistiky 

1.3.4 Podpora kultúrno-spoločenských aktivít v obci a zachovanie miestnej kultúry (tvorba 

         spoločensko-kultúrnych podujatí, podpora miestnych spolkov a organizácií) 
1.3.5 Rekonštrukcia vonkajších priestorov a vybudovanie parkoviska s oddychovou 

         zónou pred budovami v majetku samosprávy 

1.3.6 Vybudovanie oddychovej zóny  
1.3.7 Prezentácia nových foriem CR a kultúrneho dedičstva 
 

Opatrenia 1.4 Zabezpečenie vysokej úrovne hospodársko-ekonomickej základne 

1.4.1 Vysporiadanie pozemkov a pozemkové úpravy v obci (intravilán) 
1.4.2 Príprava pozemkov a inţinierskych sietí pre výstavbu IBV rodinných domov 

1.4.3 Zabezpečenie pozemku pre vybudovanie oddychovej, relaxačnej a športovej zóny 

         v obci 

1.4.4 Vybudovanie dreveného altánku s murovaným ohniskom, miestom na oddych a 

         zábavu 

 

Opatrenie 1.5 Rozvoj samosprávy v obci 

1.5.1 Rozvoj miestnej samosprávy v obci 

1.5.2 Rozvoj projektov, ich schva ovanie a monitorovanie 

1.5.3 Inštitucionálne zabezpečovanie projektov 

1.5.4 Zve a ovanie a aktualizovanie obecnej stránky obce 

1.5.5 Zabezpečovanie inštitucionálnej a administratívnej stránky obce 

1.5.6 Zabezpečovanie vzdelávania zamestnancov obce 

1.5.7 Účas  obce v zdruţeniach, spolkoch v rámci regionálneho a mikroregionálneho 

         zdruţenia 

1.5.8 Aktualizovanie PHRSR 

 

Opatrenie 1.6 Budovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií 
1.6.1 Zlepši  dopravnú dostupnos  pre obyvate ov a návštevníkov obce k sluţbám, k práci,  
1.6.2 Zvýšenie bezpečnosti na cestách (vybudova  kamerový systém, chodníky, prechody                   
         pre chodcov, dopravné značenia). 

1.6.3 Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií (oprava výtlkov, výmena 

          asfaltového krytu, nový kryt) 
 

2. Prioritná oblas  sociálna 
 

Opatrenie 2.1 Starostlivosť o občanov a zvýšenie kvality života 

2.1.1 Vypracovanie projektovej dokumentácie 

2.1.2 Zabezpečenie finančných prostriedkov pre realizáciu projektov 

2.1.3 Príprava pozemkov a vytváranie nových bytových podmienok pre mladé rodiny 

2.1.4 Zlepšovanie dostupnosti sluţieb obyvate om 

2.1.5 Zlepšovanie kultúrnych podmienok obyvate om 

2.1.6 Zlepšovanie sociálnej a zdravotnej starostlivosti v obci 

2.1.7 Zlepšovanie a budovanie sluţieb vyššej vybavenosti v obci (zastávky, oddychových 

        zón, cesty, osvetlenie, obsluţných komunikácií vo vlastníctve obci a pod.) 
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2.1.8 Dobudovanie kanalizácie a centrálnej ČOV pre miestne časti obce 
 

Opatrenie 2.2 Budovanie a rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci 

2.2.1 Pozemková úprava intravilánu obce 

2.2.2 Zriadenie oddychových zón v obci (lavičky, umiestnenie košov na odpadky, verejná 

         zeleň a iné) 
2.2.3 Budovanie parkovísk v obci 

2.2.4 Zvyšovanie bezpečnosti a prevencia proti kriminalite- rozšírenie 
         kamerového systému v obci  

2.2.5 Modernizácia elektrických sietí, dobudovanie a rekonštrukcia osvetlenia 
          Dobudovanie a rekonštrukcia obecného rozhlasu 

2.2.6 Úprava a tvorba verejných priestranstiev v obci  (Vysádzanie miestnej 
          zelene, starostlivos  o čistotu, zdravie v obci, zlepšenie a skvalitnenie ţivotného 

          prostredia) 

2.2.7 Budovanie a modernizácia ostatnej verejnej infraštruktúry- Stavebná obnova obce 
2.2.8 Obnova oplotení, oporných múrov, spevnených plôch v obci 

2.2.9 Obnova existujúcich oplotení na majetku obci s výmenou za nové 

 

Opatrenie 2.3 Budovanie oddychových zón a obnova športovísk, detských ihrísk 

2.3.1 Odkúpenie pozemku (plochy do vlastníctva obce).  
2.3.2 Terénne úpravy, vybudovanie modernej bezbariérovej zóny s oh aduplným  
         prístupom i prepojením na lokalitu, zníţenie hluku v urbanizovanom a v obytnom 

         prostredí (protihluková výsadba a protihlukové izolácie) 
2.3.3 Vytvára  opatrenia so zameraním na zníţenia znečistenia zóny (výsadba ţivých 

         plotov, výsadba zelene so zameraním na obnovu zdravých ekosystémov s vysokou 

         biodiverzitou).  

2.3.4 Vybudovanie ekologického (chemického) WC zariadenia v rôznych oddychových 

          miestach  v obci  

2.3.5 Výstavba menšieho záchytného parkoviska (5 - 8 áut) a zavedenie potrebných 

         opatrení preferencie verejnej osobnej dopravy. 
2.3.6 Vytvorenie oddychovej a relaxačnej plochy pre rôzne vekové kategórie. 
2.3.7 Vybudovanie dreveného altánku na posedenie s krbom 

2.3.8 Zabezpečenie podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov 

         a predchádzanie vzniku odpadov v oddychovom a relaxačnom území 
2.3.9 Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov, ich revitalizácia, obnova 

         zelenej infraštruktúry (zvýšenie atraktivity a prepravovanej kapacity nemotorovej 

         dopravy vo verejnosti (vybudovanie predovšetkým cyklistickej dopravy, 
         vybudovanie automatickej poţičovne bicyklov, chráneného parkoviska na bicykle 

         vybudovanie nabíjacej stanice pre elektrobicykle (v rámci vyuţívania bicyklov na 

         existujúcich cyklotrasách v regióne). Súčas ou záchytného parkoviska bude aj 
         výsadba zelene. 

2.3.10 Podpora zdravého ţivotného štýlu, rozvíjanie fyzickej zdatnosti, vybudovanie 

          vz ahu k pohybovej aktivite a zmysluplné vyuţitie vo ného času (vybudovanie 

          menšieho multifunkčného ihriska (napr. v športovom areály školy) a športoviska, 

          kde budú osadené rôzne závesné cvičebné pomôcky (systémy Street Workout). 
2.3.11 Vybudovanie detského ihriska (príp. detského dreveného parku s hracími prvkami 
          ako sú napr. lezecké laná, drevené hracie prvky (preliezky, šmyk avky, mostíky, 
          drevené lavičky at .)  
2.3.12 Vybudovanie zón pre rôzne iné pohybové a doplnkové aktivity ako napr. volejbal, 
           bengminton, šach v prírode, nohejbal, bicyklovanie a pod. 
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Opatrenie 2.4 Rekonštrukcia ostatných budov v správe obci  
2.4.1 Vybudovanie záchytného parkoviska pred Obecným úradom  
2.4.2 Rekonštrukcia a modernizácia, vybavenie obecných zariadení  (nehnute ností obce) 
2.4.3 Rekonštrukcia a modernizácia budovy ZŠ a MŠ (na multifunkčný objekt, príp. denný 
stacionár) 
2.4.4 Vybudovanie turisticko-informačnej kancelárie 
2.4.5 Zlepšovanie dostupnosti ubytovacích a stravovacích sluţieb  v obci 
2.4.6 Rekonštrukcia interiéru OcÚ a kultúrneho domu 

2.4.7 Oprava a údrţba strechy 

2.4.8 Zateplenie budov 

2.4.9 Zabezpečenie vybavenosti vnútorných priestorov (nábytok, kuchyňa, spoločenských 

         priestorov, sociálnych zariadení a pod.). 

2.4.10 Zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu projektov  
 

Opatrenie 2.5 Zlepšenie kvality sociálnej vybavenosti obce a sociálnej infraštruktúry 

                       v obci 

2.5.1 Príprava projektovej dokumentácie 

2.5.2 Pokračovanie budovania sociálnej infraštruktúry v obci (vybudovanie sociálneho podniku 

         v obci, Komunitného centra, Turistického centra) 
2.5.3 Pripravi  priestor pre vybudovanie denného stacionáru v obci (pre seniorov, Z P, 
         sociálne sluţby krízovej intervencie, nízkoprahová sociálna sluţba pre deti a rodinu, 

         vybudovanie núdzového bývania), 

2.5.4 Vybudovanie priestorov- zariadenia pre seniorov (denný stacionár) 
2.5.5  Budovanie a rozvoj verejnej infraštruktúry   

2.5.6 Vybudovanie optického káblového internetu a televízie na zlepšenie internetového 

          signálu (Cie om je dobudovanie internetovej infraštruktúry a zvýšenie rozvojového 

          potenciálu územia) 
2.5.7 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci  (úspora energie) 
2.5.8 Budovanie a modernizácia ostatnej verejnej infraštruktúry 

2.5.9  Budovanie a revitalizácia obecnej infraštruktúry  

 Rekonštrukcia a vybudovanie mostov a lávok  
 Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií  
 Zlepšenie dopravnej infraštruktúry (zvýšenie rozvojového potenciálu územia) 

2.5.10 Rekonštrukcia miestnej komunikácie k jednotlivých osídleniam a celkové 

           zlepšovanie stavu ciest v obci (vrátane letnej a zimnej údrţby) 
2.5.11 Rekonštrukcia miestnej komunikácie k cintorínu 

2.5.12 Rekonštrukcia a premostenie ciest mostmi 

2.5.13 Budovanie miestnych rigolov a odvodu daţ ovej vody 

2.5.14 Rekonštrukcia a údrţba kultúrno-historických pamiatok 

2.5.15 Rekonštrukcia poschodovej budovy č. IV. – zdravotného strediska (interiéru, obnova 

           strechy a pod.) 

2.5.16 Rozšírenie zdravotných sluţieb. 
2.2.17 Vznik denného stacionáru 
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Opatrenie 2.6 Podpora sociálnych a zdravotníckych služieb a sociálnej starostlivosti  

                       v obci 
2.6.1 Budovanie sluţby na podporu rodiny s de mi (pomoc pri osobnej starostlivosti 
         o die a) 
2.6.2 Budovanie regionálnej sociálnej sluţby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie 

         z dôvodu Z P, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovate skej sluţby, denný 

         stacionár, opatrovate ská a terénna sluţba, prepravná sluţba a podporné sluţby – 

         od ahčovacia sluţba. 
2.6.3 Vybudovanie a zriadenie prevádzky komunitného centra  
2.6.4 Zriadenie sociálneho podniku v obci 
Zámerom obce Beladice je v rámci KPSS poskytova : 

 pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

 sociálne poradenstvo 

 sociálnu rehabilitáciu, 
 ošetrovate ská starostlivos , 
 ubytovanie, stravovanie, upratovanie, 

 pranie, ţehlenie a údrţbu bielizne a šatstva 

 utvára  podmienky pre vo no časové aktivity, 
 prevádzkova  sociálne zariadenie, 
 vytvára  ošetrovate skú a terénnu sociálnu starostlivos  a pod. 

 

Opatrenie 2.7 Príprava pozemkov a inžinierskych sietí pre IBV rodinných domov 

                       a ďalších bytových jednotiek 

2.7.1 Rozšírenie súčasnej hranice zastavaného územia obce z dôvodu potenciálnej 
         výstavby domov a bytových jednotiek 

2.7.2 Vyznačenie záujmových plôch, zabezpečenie terénnej  obhliadky 

2.7.3 Vybudovanie inţinierskych sietí k plánovaným stavebným pozemkom 

2.7.4 Nákup pozemkov pre budovanie nájomných bytov a rodinných domov 

 

Opatrenie 2.8 Budovanie a podpora športových akcií a turistických atrakcií v obci 

2.8.1 Vytváranie podmienok pre športové aktivity v obci 

2.8.2 Rozvíjanie cyklotrás a NCH v regióne a v obci 

2.8.3 Výber lokalít pre výstavbu nových športovísk , spracovanie technickej 
         dokumentácie            
2.8.4 Vybudovanie a modernizácia osvetlenia na ihrisku a na vzniknutom multifunkčnom 

         ihrisku 

 

Opatrenie 2.9 Rekonštrukcia cintorína, jeho okolia  a domu smútku 
2.9.1 Nové spevnenie plôch súvisiacich s cintorínom a s obecným úradom 

2.9.2 Rekonštrukcia oplotenia cintorína 

2.9.3 Revitalizácia vonkajšieho okolia cintorína, rozšírenie parkoviska a pravidelná 
          údrţba  
2.9.4 Rekonštrukcia spevnených plôch stojiska na odpad pred cintorínmi v kaţdej miestnej 
časti obce Beladice 
2.9.5 Rekonštrukcia domu smútku- zabudovanie smart technológie- elektrina, chladenie, 

osvetlenie, ozvučenie a pod. 

2.9.6 Dobudovanie kamerového systému v miestach cintorína s čipmi, Q-kódmi a pod.  
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Opatrenie 2.10 Možnosti rozšíriť stavebné územie obce z dôvodu 

                         potenciálnej výstavby nájomných bytov, rodinných domov a rekreačných 

                         chát. 
2.10.1 Vyznačenie záujmových plôch dotknutého územia  
2.10.2 Aktualizácia Územno-plánovacej dokumentácie a strategických rozvojových 

           dokumentov obce 

2.10.3 Vybudovanie celkovej infraštruktúry pre vyuţívanie pozemkov (vybudovanie 

          inţinierskych sietí (voda, plyn, elektrické prípojky a odkanalizovanie, ČOV) 
2.10.4 Zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu projektu 

2.10.5 Vypracovanie projektovej dokumentácie 

2.10.6  V spolupráci s CHKO Ponitrie vymedzi  plochy pre moţnú výstavbu, 
           ktoré budú slúţi  ako podklad pre vydanie súhlasu k výstavbe rekreačných zariadení 
2.10.7 Dobudovanie cestnej infraštruktúry 

 

Opatrenie 2.11 Obnova požiarnej zbrojnice 

2.11.1 Rekonštrukcia pôvodnej poţiarnej zbrojnice  

2.11.2 Zabezpečenie komplexnej poţiarnej techniky  
2.11.3 Zakúpenie poţiarneho auta a techniky do DHZ obce 

 

Opatrenie 2.12 Dobudovanie cestnej  a dopravnej infraštruktúry 
2.12.1 Zlepšenie a dobudovanie potrebnej dopravnej infraštruktúry 

2.12.2 Vybudovanie chodníkov po obci  
2.12.3 Vybudovanie dopravného značenia po obci (prechody pre chodcov, značky a pod.)           

2.12.4 Rekonštrukcia obecným mostov, lavíc, lávok. 
2.12.5 Rekonštrukcia a vznik nových chodníkov v časti Malé Chráš any po kruhový objazd. 

           (Beladice za účelom dopravy do zamestnania, školy, zdravotné stredisko v obci 

            Beladice). 

2.12.6. Rekonštrukcia a vznik nových chodníkov v miestnej časti Pustý Chotár  - Beladice po 

            kruhový objazd.  
2.12.7 Rekonštrukcia a nové obecné cesty, prípadne cyklotrasy. 

 

3.Prioritná oblas  – Environmentálne a kvalitné ţivotné prostredie 

                                  (odpadové hospodárstvo, ochrana ţivotného 

                                   prostredia, environmentálna štruktúra a vodné 
                                   hospodárstvo) 
 
Opatrenie 3.1 Podpora aktivít v oblasti odpadového hospodárstva 
3.1.1 Monitorovanie a likvidácia envirozá aţí (cie om je identifikova  a následne 
         odstráni  mnoţstvo čiernych skládok v regióne) 
3.1.2 Nakladanie s odpadom- adresná elektronická evidencia- Cie om je zlepši  nakladanie 

         s odpadmi- zníţi  skládkovanie a zvýši  podiel recyklácie a motivova  obyvate ov 

         k lepšej separácii 
3.1.3 Odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu ( zvýši  počet 
         nádob vybavených technológiou. Zabezpeči  vozidlá vybavené váhou). 
3.1.4 Energetické a ekologické zhodnocovanie odpadu – katalytická mineralizácia (Cie om 

         je vytvori  riešenie ako alternatívu ku skládkovaniu odpadov). 

3.1.5 Zabezpečenie starostlivosti o verejné priestranstvá a čistotu obce 
3.1.6 Budovanie a ochrana zelene- Pravidelná údrţba verejnej zelene 

3.1.7 Realizácia alších programov ochrany ţivotného prostredia 
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3.1.8 Vybudovanie regionálnej kompostárne- Mikroregión Drevenica 
3.1.9 Revitalizácia ekosystému na miestach viacerých čiernych skládok. 
3.1.10 Vznik nového ekologického priestoru v centrálnej časti obce (zelené športoviská, 
           prírodné kúpaliská, futbalové ihrisko v kombinácii s nákupným centrom). 

3.1.11 Revitalizácia centrálnej časti zelene v Malých Chráš anoch (výstavba prístrešku, 
           výsadba zelene, zelených plôch s ihriskami pre všetky skupiny obyvate ov). 
 

Opatrenie 3.2 Podpora ostatných aktivít a projektov v oblasti vodného hospodárstva 

3.2.1 Pravidelná údrţba a obnova ČOV v Beladiciach- v mikroregióne Drevenica. alšie jej 
         dobudovanie v rozvojových plochách. 
3.2.2 Dobudovanie miestnej kanalizácie všade kde nie je vybudovaná. 

 Odkanalizovanie spádovej oblasti (dobudovanie potrebnej infraštruktúry a zvýšenie 
rozvojového potenciálu územia) 

3.2.3 Zásobovanie pitnou vodou spádovej oblasti - Predĺţenie verejného vodovodu 

         (rozšírenie vodovodu a zlepšenie tlakových podmienok pre ostatné objekty 

          napojené na verejný vodovod) 

3.2.4 Zabezpečovanie ochrany povrchových a podzemných vôd v súlade s legislatívou 

3.2.5 Spevnenie brehových svahov potokov, ako i koryta 

 

Opatrenie 3.3 Zabezpečenie ochrany prírodného dedičstva 
3.3.1 Intenzívna ochrana chráneného územia CHKO Ponitrie, at . 
3.3.2 Intenzívna ochrana prírody a krajiny 

 

Opatrenie 3.4 Zlepšovanie stavu ovzdušia 

3.4.1 Zabezpečovanie ochrany celkového stavu ovzdušia v súlade s legislatívou 

 

Opatrenie 3.5 Podpora znižovania energetickej náročnosti budov v správe obci 
3.5.1 Vyuţívanie obnovite ných zdrojov pre zniţovanie energetickej náročnosti budov 

          v správe obci (Zníţenie energetickej náročnosti objektu obecného a kultúrneho 

         domu a ostatných budov v správe obci Beladice) 

 

Opatrenie 3.6: Zlepšovanie a skvalitňovanie životného prostredia 

 3.6.1 Ochrana Ţivotného prostredia v súlade s legislatívou 

 3.6.2 Zabezpečovanie trvalo udrţate ného rozvoja v obci Beladice 

 3.6.3 Podpora EKO projektov: Revitalizácia intravilánu obce- wellnes centrum Beladice 

                                                   Revitalizácia ekosystému v miestnej časti Beladice (rybník, 
                                                   obsluţná cesta, zelený areál at .) 
                                           Revitalizácia ekosystému v miestnej časti Malé a Ve ké 
                                                   Chráš any (centrum obce brod pri ZŠ, zóna parku s vodným 

                                                   tokom a v centre obce a pod. 

 

4. Prioritná oblas  Cestovný ruch 
4.1 Podpora a rozvoj cestovného ruchu v obci a v regióne 

4.1.1  Materiálna a finančná podpora miestnych zdruţení  
4.1.2 Vyuţívanie prírodných daností pre budovanie nových NCH, turistických trás 
         a cyklotrás (budovanie a rekonštrukcia cyklotrás) 
4.1.3 Vybudovanie rozh adne  
4.1.4 Podpora existujúcich reštauračných a ubytovacích sluţieb  v obci (podpora 

         podnikate ského prostredia v obci) 

4.1.5 Vytváranie podmienok pre rozvoj agroturistiky 
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4.1.6 Výstavba oddychovej, športovej a relaxačnej zóny v území 
4.1.7 Vytváranie podmienok pre rozvoj trvalo udrţate ného cestovného ruchu s cie om 

         zvyšovania konkurencieschopnosti (rozvoj informačného systému, zvyšovanie 

          návštevnosti do regiónu) 
4.1.8 Zabezpečenie údrţby všetkých kultúrno-historických a sakrálnych pamiatok 

4.1.9 Budovanie ubytovacích a stravovacích kapacít pre turistov (zvyšovanie celkovej 
           dĺţky návštevnosti do regiónu)  
4.1.10 Podpora obecnej propagácie  
 

5 Prioritná oblas  – Ekonomika a podnikate ské prostredie 
 

Opatrenie 5.1 Podpora zamestnanosti 

5.1.1 Zapájanie nezamestnaných do aktivizačných prác 

5.1.2 V spolupráci s podnikate skými subjektmi vytvára  podmienky pre zvyšovanie počtu 

          pracovných miest  
5.1.3 Podpora vzniku miestnych spolkov, zdruţení 
5.1.4 Zapájanie obyvate ov do komunitných aktivít 
5.1.5 Zaloţenie sociálneho podniku 

 

Opatrenie 5.2 Vytváranie podmienok pre podnikanie na vidieku 

5.2.1 Zabezpečenie vzdelávacích kurzov pre začínajúcich podnikate ov 

5.2.2 Vytvorenie inštitucionálnych a materiálnych podmienok pre rozvoj tradičného 

         podnikania 

5.2.3 Podpora podnikate ských subjektov na vidieku (sluţby verejnosti) 
5.2.4 Vybudovanie miestneho obchodu slúţiaceho na predaj výrobkov z domu 

5.2.5 Koordinovanie spolupráce tradičných podnikate ských subjektov a spolkov 

5.2.6 Tvorba jarmokov, vianočných trhov a iných kultúrno-spoločenských aktivít v rámci 
         obce so zameraním na zachovanie tradičných remesiel a kultúrnych zvykov 

 

Opatrenie 5.3 Podpora miestnych spolkov a združení  
5.3.1 Materiálna a finančná podpora fungujúcich spolkov a zdruţení 
5.3.2  Obnova zaniknutých spolkov (dobrovo ný hasičský zbor, divadelný spolok, 
         spevokol, folklórny súbor, lesnícky zväz, holubársky zväz a pod.) 

5.3.3 Organizovanie a podpora kultúrnych podujatí v obci 

5.3.4 Vytváranie spolupráce miestnych spolkov a zdruţení v rámci mikroregiónu 

5.3.5 Budovanie spolupráce s inými organizáciami mimo Zlatomoraveckého mikroregiónu 

5.3.6 Vytváranie spolupráce s inými športovými centrami v rámci iných 

          regiónov 

 

Opatrenie 5.4 Zapojenie obyvateľov do komunitných aktivít 
5.4.1 Podie anie sa občanov na organizovaní podujatí v obci 

5.4.2 Motivovanie občanov formou sú aţí a iných výhod 

 

Opatrenie 5.5 Členstvo v združeniach regionálneho rozvoja 

5.5.1 Aktívne zapájanie a podie anie obce na realizácii zámerov v rámci spolupráce 
         s inými regiónmi a mikroregiónmi 
5.5.2 Členstvo v nových zdruţeniach, ktorých cie  bude v súlade so strategickými 
         cie mi obce 
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6. Prioritná oblas   Propagácia a informovanos  
 

Opatrenie 6.1 Zvyšovanie propagácie a informovanosti o obci Beladice 
6.1.1 Rozvoj nových foriem prezentácie kultúrneho dedičstva 

6.1.2 Rozvoj a zvyšovanie informovanosti obce- Skvalitnenie poskytovania informácií na 

         úradných a informačných tabuliach 

6.1.3 Tvorba a distribúcia propagačných materiálov o zaujímavostiach v obci 
6.1.4 Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu v obci  

6.1.5 Aktualizácia a zvyšovanie informovanosti obyvate ov obce cez webovú stránku obce 

6.1.6 Zakúpenie regionálnych kalendárov a iného propagačného materiálu do obce 
6.1.7 Podpora propagácie obce prostredníctvom organizácií cestovného ruchu 

6.1.8 Vypracovanie monografie obce, regiónu Drevenica II. 
6.1.9 Audiovizuálny sprievodca obcou a okolím mikroregiónu Drevenica 
6.1.10 Obnova pamätihodností smart technológiami a pod. 
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D REALIZAČNÁ ČAS  

 
 Realizačná čas  PHRSR obce Beladice nadväzuje na programovú čas  a to vo väzbe na 
zoznam opatrení a aktivít, ktoré sú potrebné za zabezpečenie strategických cie ov a obsahujú 
vecný a časový harmonogram opatrení a aktivít, systém monitorovania a plnenia opatrení 
a aktivít. 
 

5 INŠTITUCIONÁLNE A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE 

   REALIZÁCIE PHRSR OBCE BELADICE 
 

 Obecný úrad zabezpečuje trvalo udrţate ný hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj            
a územný rozvoj prostredníctvom PHRSR a Akčných plánov.  
 Obecný úrad v súčinnosti s poslancami OZ a zriadenými komisiami pripravuje vízie, 
stratégie, iniciuje aktivity strategického rozvoja obce, vykonáva stratégiu regionálneho rozvoja, 
vypracováva  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, koordinuje spoluprácu na jeho 
vypracovaní, spolupracuje s externým prostredím, vedie databázy kontaktov, vedie preh ad         
o  organizáciách tretieho sektora, pomáha a vytvára podmienky na ich činnos .  
 Úrad analyzuje potreby, ktoré sa plánujú prefinancova  z príspevkov na projekty, 
sleduje výzvy na predkladanie ţiadostí, legislatívu, pravidlá, pri príprave spolupracuje                 
s vecnými útvarmi a externým prostredím, vytvára podmienky pre realizáciu projektov, 
monitoruje priebeh realizácie projektov, zúčastňuje sa na kontrole práce na projektoch, 
kontroluje práce na realizácii projektov a hodnotí ukončené projekty, sleduje legislatívu 
a pravidlá pre čerpanie fondov EÚ a grantov, komunikuje s riadiacim orgánom, monitoruje 
realizáciu projektov. Koordinácia efektívnej a účinnej implementácie PHRSR obce bude                
zabezpečená prostredníctvom príslušných komisií OZ.  
 V tejto časti PHRSR predstavujeme akčný plán pre jednotlivé prioritné oblasti (vi . 
tabu ka 20) 
 

5.1 Akčný plán 

 
Tabu ka 20 Akčný plán  pre prioritnú oblas  Hospodárska oblas  a ekonomická 

                       základňa obce  
Programová os Špecifické ciele 

Prioritné opatrenia 

Predpokladaný 
termín 
realizácie 
Zodpovedná 

osoba 
1. Prioritná oblas  – 
Hospodárska oblas  

a ekonomická  
základňa obce 

ciele 

Dopravná infraštruktúra 

Opatrenie 1.1 Zlepšenie celkovej 
infraštruktúry obce 
Opatrenie 1.2 Modernizácia 
administratívnych budov v správe obci 
Opatrenie 1.3 Podpora cestovného ruchu 
Opatrenia 1.4 Zabezpečenie vysokej úrovne 

2021 – 2026 

v závislosti  
od výziev 

 

starosta obce 

obecné 
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Technická vybavenos  
obce 

Administratívne budovy 

Stabilná hospodárska 
a ekonomická  
základňa 

hospodársko-ekonomickej základne 
Opatrenie 1.5 Rozvoj samosprávy v obci 
Opatrenie 1.6 Rekonštrukcia miestnych 

komunikácií 

zastupite stvo 

 

 

starosta obce 

obecné 
zastupite stvo 

 

Tabu ka 21 Akčný plán pre prioritnú oblas  sociálnu  
Programová os Špecifické ciele Predpokladaný  

termín realizácie 

Zodpovedná 

osoba 
2. Prioritná oblas  

Sociálna 

ciele 

Školstvo a vzdelanie 

Verejné priestranstvá 

Bývanie 
Športoviská 

Sociálna vybavenos  

Kvalitná  
infraštruktúra 

Opatrenie 2.1 Starostlivos  o občanov 
a zvýšenie kvality ţivota 
Opatrenie 2.2 Budovanie a rekonštrukcia 
verejných priestranstiev v obci 
Opatrenie 2.3 Budovanie oddychových 
zón a obnova športovísk, detských ihrísk 
Opatrenie 2.4 Rekonštrukcia budov 
v majetku OcÚ samosprávy 
Opatrenie 2.5 Zlepšenie kvality sociálnej 
vybavenosti obce a sociálnej 
infraštruktúry v obci 
Opatrenie 2.6 Podpora sociálnych            
a zdravotníckych sluţieb a sociálnej 
starostlivosti v obci 
Opatrenie 2.7 Príprava pozemkov 
a inţinierskych sietí pre IBV rodinných 
domov a alších bytových jednotiek 
Opatrenie 2.8 Budovanie a podpora 

športových akcií a turistických atrakcií 
v obci  
Opatrenie 2.9 Rekonštrukcia cintorína, 
jeho okolia a domu smútku 
Opatrenie 2.10 Rozšírenie súčasnej 
hranice zastavaného územia obce 
z dôvodu potenciálnej výstavby 
nájomných bytov, RD. 
Opatrenie 2.11 Rekonštrukcia a 
modernizácia poţiarnej zbrojnice 
Opatrenie 2.12 Dobudovanie cestnej  

a dopravnej infraštruktúry 

 

2021 – 2026 

v závislosti 
od výziev 

 

starosta obce 

obecné  
zastupite stvo 

 

 

2021 – 2026 

v závislosti 
od výziev 

 

starosta obce 

obecné  
zastupite stvo 

 

 

 

2021 – 2026 

v závislosti 
od výziev 

 

starosta obce 

obecné  
zastupite stvo 

 

 

Tabu ka 22 Akčný plán pre prioritnú oblas  
Programová os Špecifické ciele Predpokladaný  

termín realizácie 
Zodpovedná 

osoba 
3. Prioritná oblas  – 

Environmentálna 
Kvalitné ţivotné       

prostredie 

ciele 

 

Opatrenie 3.1 Podpora aktivít v oblasti 

odpadového hospodárstva 
Opatrenie 3.2 Podpora ostatných aktivít 
a projektov v oblasti vodného 
hospodárstva 
 

 

2021 – 2026 

v závislosti 
od výziev 
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Odpadové hospodárstvo 

Ochrana ţivotného 
prostredia 

Environmentálna 
infraštruktúra a vodné 

hospodárstvo 

 

Ochrana prírody a 
krajiny 

Opatrenie 3.3 Zabezpečenie ochrany 
prírodného dedičstva 
Opatrenie 3.4 Zlepšovanie stavu 
ovzdušia 
Opatrenie 3.5 Podpora zniţovania 
energetickej náročnosti budov v správe 
obci 
Opatrenie 3.6 Zlepšenie a skvalitnenie 

ţivotného prostredia 

starosta obce 

obecné  
zastupite stvo 

2021 – 2026 

v závislosti 
od výziev 

 

 

starosta obce 

obecné  
zastupite stvo 

 

 

Tabu ka 23 Akčný plán pre prioritnú oblas  cestovný ruch 

Programová os Špecifické ciele Predpokladaný  
termín realizácie 
Zodpovedná 

osoba 
4. Prioritná oblas   
Cestovný ruch 

ciele 

Cestovný ruch 

 

Opatrenia 4.1 Podpora a rozvoj 

cestovného ruchu v obci a v regióne  
 

 

2021 – 2026 

v závislosti 
od výziev 

starosta obce 

obecné  
zastupite stvo 

 

 

Tabu ka 24 Akčný plán pre prioritnú oblas  Ekonomika a podnikate ské prostredie 
Programová os Špecifické ciele Predpokladaný  

termín realizácie 
Zodpovedná 

osoba 
5 Prioritná oblas  – 

Ekonomika 

a podnikate ské 
prostredie 

ciele 

udské zdroje 

 

Opatrenie 5.1 Podpora zamestnanosti 
Opatrenie 5.2 Vytváranie podmienok pre 
podnikanie na vidieku 
Opatrenie 5.3 Podpora miestnych spolkov 

a zdruţení v obci 
Opatrenie 5. 4 Zapojenie obyvate ov 
do komunitných aktivít 
Opatrenie 5.5 Členstvo v zdruţeniach 
regionálneho rozvoja  

 

2021 – 2026 

v závislosti 
od výziev 

 

starosta obce 

obecné  
zastupite stvo 

 

 

Tabu ka 25 Akčný plán pre prioritnú oblas  Propagácia a informovanos  v obci 
Programová os Špecifické ciele Predpokladaný  

termín realizácie 
Zodpovedná 

osoba 
6. Prioritná oblas  

 Propagácia a 

 informovanos  

ciele 

Propagácia v obci 

Opatrenie 6.1 Zvyšovanie  
propagácie a informovanosti o  

obci Beladice 
 

 

 

2021 – 2026 

v závislosti 
od výziev 

starosta obce 

obecné  
zastupite stvo 

Spracovala Mgr. RNDr. Anna Štefanková, 2021 
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ČAS  E 

6 MONITOROVANIE PHRSR 

 
Monitorovanie PHRSR budú uskutočňova : 

 Výbor pre PHRSR, 
 Komisia strategického rozvoja, 
 Koordinátor pre stratégiu, 
 Starosta obce Beladice a obecné zastupite stvo. 

 

6.1 Spôsob monitorovania PHRSR  
 
 Obecný úrad Beladice má v oblasti prípravy a realizácie programu rozvoja dostatočné 
skúsenosti na programovej aj projektovej úrovni. Pri realizácii PHRSR vystupujú ako partneri 
obyvatelia obce, ktorí boli prizvaní a zúčastnili sa verejných stretnutí, kde definovali svoje 

poţiadavky, spolupracovali pri definovaní silných a slabých stránok svojej obce. Následne 
aktívne pristupovali k prerokovaniu finálneho návrhu PHRSR obce. V rámci prípravy 
dokumentu nebol vypracovaný dotazník (kvôli pandemickej situácii COVID-19). Všetky 

podnetné návrhy OcÚ sú zapracované do PHRSR. K jednotlivým častiam strategického 
dokumentu bol uskutočnený rozhovor so starostom obce p. PhDr. Máriom Čiţmárikom a bolo 

uskutočnené stretnutie s poslancami obce na príslušnom pripravovanom zastupite stve obce 

v mesiaci máj 2021. 
 

Popis postupov organizačného a inštitucionálneho zabezpečenia realizácie PHRSR 

 Realizácia PHRSR obce Beladice je činnos ou samosprávy obce a obec ju vykonáva 
prostredníctvom svojich orgánov (obecné zastupite stvo, starosta). Samospráva jedenkrát ročne 
získa a spracuje pripomienky poslancov, OcÚ, partnerov a verejnosti, do leta v čase začiatku 
prípravy rozpočtu na alší rok. Táto činnos  naplánovaná do termínu september príslušného 
roku, kedy bude predloţené hodnotenie PHRSR za predchádzajúci rok, aj jeho prípadná 
aktualizácia.  
 Vo vz ahu k realizácii PHRSR obecné zastupite stvo berie na vedomie návrh 
strategickej časti dokumentu, schva uje celý dokument PHRSR a kaţdoročne schva uje 
vyhodnotenie jeho plnenia. Obecné zastupite stvo taktieţ schva uje spolufinancovanie 
projektov. Obecné zastupite stvo schva uje kaţdoročne hodnotiace a monitorovacie správy, 
rozhoduje o prípadných zmenách a aktualizácii programu.  
 Najvyšším výkonným orgánom obce Beladice a jeho predstavite om je p. starosta   

PhDr. Mário Čiţmárik.  Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nespadajú               
do právomocí a kompetencií obecného zastupite stva.  Starosta sa spolupodie al  na príprave 
dokumentu, riadil proces realizácie, podpisuje schválenie celého dokumentu, vykonáva 
uznesenia  a zastupuje obec vo vz ahu k štátnym orgánom, k právnickým  a fyzickým osobám 
(radiace orgány príslušných operačných programov, dodávatelia, kontrolné skupiny projektov     
a i.). 
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       Inštitucionálnu a administratívnu stránku zabezpečuje obecný úrad. Vzh adom                   
na personálne poddimenzovanie obecnej samosprávy, bude obecný úrad (v prípade nutnosti              
a zváţenia moţností) spolupracova  s externými konzultačnými spoločnos ami.  
 

Stručný popis komunikačnej stratégie 

 

 Rôzne formy komunikácie budú súčas ou kaţdého z pripravovaných  a realizovaných 
projektov PHRSR v rámci povinnej i nepovinnej činnosti informovania  a publicity                
(pri projektoch financovaných z ŠFRB, PRV, OP KŢP a dotačných titulov) alebo v rámci 
komunikácie zainteresovaných cie ových skupín pri príprave a realizácii jednotlivých 
projektov. Vzh adom na charakter obce, prebieha komunikácia osobným stykom                        
s predstavite mi/zamestnancami obce, alebo priamou účas ou na zasadnutiach obecného 
zastupite stva. Dôleţitým nástrojom komunikácie je pre obec vlastná webová stránka, alej 
informačná tabu a a rozhlas. Komunikácia s obyvate mi prebieha neustále aţ do ukončenia 
platnosti PHRSR.  

 alším nástrojom komunikácie sú i rokovania v rámci obecného zastupite stva, kde 
materiál na rokovanie pripravuje starostka obce v súčinnosti so zamestnancami obce. Rovnako 
tak hlavný kontrolór, vychádzajúc z definície jeho funkcie, môţe da  stanovisko                         
k prerokovanému materiálu.  

Systém monitorovania a hodnotenia 

 Proces monitorovania PHRSR sa vykonáva systematicky a priebeţne počas celého 
trvania PHRSR aţ do ukončenia jeho platnosti. Výstupom monitorovania je monitorovacia 
správa za príslušný rok schválená v OcÚ. Za prípravu monitorovacej správy zodpovedá 
príslušný garant pod a povahy projektu. Jedna  sa pritom môţe o starostu obce, hlavného 
kontrolóra obce, poslancov, resp. inú poverenú osobu. 
 Cie om monitorovania je získavanie informácii o reálnom plnení opatrení, o prípadnom 
negatívnom vývoji, spôsobe realizácie, definovanie a prijatie nápravných opatrení. 
 Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje pripomienky partnerov, OcÚ, poslancov      
a verejnosti, do leta v čase začiatku prípravy rozpočtu na alší rok. Táto činnos  je 
naplánovaná do termínu príslušného roku, kedy bude predloţené hodnotenie PHRSR                  

za predchádzajúci rok, jeho prípadná aktualizácia, hodnotenie ukazovate ov vrátane korekcií             
v rámci pravidelného kaţdoročného hodnotenia. V prípade nutnosti korekcií mimo stanovené 
termíny vykoná korekciu starosta obce. Celkový plán hodnotenia je spracovaný v tabu ke číslo 
26. 
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Tabu ka 26  Plán hodnotenia a monitorovania 

Plán priebeţných hodnotení PHRSR na programové obdobie 2021-2026 

Typ hodnotenia Vykona  prvýkrát  Dôvod vykonania/ periodicita 

Strategické 
hodnotenie 

najskôr v roku 2021 Pod a rozhodnutia obce a vzniknutej spoločenskej 
potreby 

Tematické 
hodnotenie časti 
PHRSR  

2021 Téma hodnotenia identifikovaná ako riziková čas           
vo výročnej monitorovacej správe za predchádzajúci 
kalendárny rok 

Ad hoc mimoriadne 

hodnotenie  

Nerozhoduje Pri značnom odklone od stanovených cie ov 
a do ahnutých hodnôt ukazovate ov 

  Pri návrhu na revíziu PHRSR 

Ad hoc hodnotenie 

celého PHRSR 
alebo jeho časti 

2021 - 2026 Na základe  rozhodnutia starostu, podnetu poslancov 

Spracovala  Mgr. RNDr. Anna Štefanková, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

        

ČAS  F  

7 FINANČNÁ ČAS  

7.1 Finančné zabezpečenie PHRSR 

 
        Po schválení PHRSR nastáva vlastná realizácia PHRSR, jeho opatrení a úloh. 
Uskutočnenie aktivít uvedených v PHRSR predpokladá určité finančné a administratívne 
zabezpečenie. Finančné vyčíslenie jednotlivých aktivít sa v PHRSR neuvádza pri väčšine 
opatrení a aktivít. Naplnenie cie ov programu budú uvádza  konečné rozpočty, ktoré budú 
súčas ou vykonávacích projektov a plánov. Pri schva ovaní financovania jednotlivých úloh, 
vyplývajúcich z aktivít, sa bude prihliada  na ich dôleţitos  a dopad na hospodársky, 
environmentálny a trvalo udrţate ný rozvoj obce. Viaceré úlohy sa môţu realizova  v rámci 
beţnej prevádzky samosprávy, mnohé z nich však vyţadujú náročnejšie finančné  a personálne 
zdroje a spoluprácu s inými subjektmi. Potenciálne zdroje na realizáciu  opatrení a úloh 
PHRSR sú: 

 Vlastné zdroje- rozpočet obce; 

       Štruktúra uvedených zdrojov bude závisie  na aktuálnej finančnej situácii obce ako aj      
na spoločensko-ekonomických podmienkach. 
 

 Doplnkové zdroje finančného zabezpečenia 

 finančné prostriedky z Európskej únie (programovacie obdobie 2021     2026); 
 finančné prostriedky z rozpočtu obce; 
 finančné prostriedky zo štátnych dotácií; 
 finančná podpora z VÚC Nitra a iné. 

 

Model viaczdrojového financovania jednotlivých projektov 

 

         Financovanie jednotlivých projektov bude viaczdrojové, pričom závisie  od aktuálnej 
finančnej situácie obce a aktuálnych potrieb. Financovanie sa opiera  o zdroje obce, štátu, EÚ, 
VÚC, OP KŢP, PRV a súkromné zdroje. Vyčíslenie jednotlivých zámerov bolo stanovené 
kvalifikovaných odhadom, prieskumom a taktieţ sa vychádzalo z existujúcich výkazov 
výmer/rozpočtov projektantov. Finálne podoby budú súčas ou ŢoNFP a budú vychádza  najmä 
z procesu verejného obstarávania. 
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Tabu ka 26 Indikatívny rozpočet – sumarizácia 
P. č. Oblas /Rok Rok 

2021- 2026 
1. Hospodárska oblas  pod a potreby 

2. Sociálna oblas  pod a potreby 

3. Environmentálna oblas  pod a potreby 

4. Oblas  cestovného ruchu pod a potreby 

5. Oblas  Ekonomika a podnikate ské prostredie pod a potreby 

6. Oblas  propagácie a zvyšovania  

informovanosti obce 

pod a potreby 

7. Spolu pod a potreby 

Spracovala Mgr. RNDr. Štefanková Anna, 2021 

 Finančný rámec pre realizáciu PHRSR pre potreby súhrnného preh adu plánovaných 
projektov a aktivít budú súčas ou príloh monitorovacích správ, ktoré budú priebeţne 
vypracovávané a dopĺňané po schválení  potrebných zdrojov pre ich financovanie                       
a zrealizovanie. 

Systém hodnotenia a zaraďovania projektov do financovania 

 Pri schva ovaní financovania jednotlivých projektov je nutné prihliada  na ich 
dôleţitos  a význam vo vz ahu k rozvoju obce. Najvyššiu prioritu majú projekty, ktoré 
vyplývajú priamo z legislatívy (SR, EÚ) a projekty riešiace havarijnú alebo mimoriadnu 
situáciu. Do kategórie s vysokou prioritou sú zaradené projekty s oporou vo VZN obce, 

projekty v rámci zdruţenia regiónu a projekty s vydaným právoplatným stavebným povolením 
a ukončeným procesom verejného obstarávania. Strednú prioritu majú projekty, ktoré majú 
moţnos  uchádza  sa o cudzie a doplnkové zdroje financovania (majú oporu v programovej 
štruktúre operačných programov a prioritných osí EŠIF).  

Tabu ka 27   Hodnotiaca tabu ka pre výber projektov (upravený pre potreby obce) 
Kategória Úroveň 

dôleţitosti 
Hodnotiace kritérium - Opis podmienok 

pre zaradenie do priority  
Projekt  

1 Najvyššia  a) Projekty vyplývajúce zo zákona a/alebo 
legislatívy EÚ 

b) Projekty riešiace havarijnú alebo 
mimoriadnu situáciu 

c) Projekty s právoplatným stavebným 
povolením a  ukončeným VO 

Splnená jedna z podmienok  

1.Prioritná oblas  
Hospodárska oblas  

a ekonomická 
základňa obce 

2.Prioritná oblas  

Sociálna 

4. Prioritná oblas   
Cestovný ruch 

 

2 Vysoká a) Projekty vyplývajúce a podporené v rámci 
VZN obce 

b) Projekty s právoplatným stavebným 
povolením a  ukončeným VO 

c) Projekty Novobanského regiónu 

Splnená jedna z podmienok 

3. Prioritná oblas   
Environmentálna 

Kvalitné ţivotné       
prostredie 

5 Prioritná oblas  – 

Ekonomika 

a podnikate ské 
prostredie 

3 Stredná Projekty, ktoré majú moţnos  uchádza  sa    
o cudzie a doplnkové zdroje financovania  

6. Prioritná oblas  

 Propagácia a 

informovanos  
Spracovala: Mgr. RNDr. Anna Štefanková, 2021 
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ČAS  G 

 

ZÁVER 

 
         Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Beladice je strategický 
strednodobý dokument, ktorý určuje víziu rozvoja obce, prioritné rozvojové oblasti                  
a strategické ciele ich naplnenia. Tento dokument je základným východiskom pre spracovanie 
alších materiálov rozvoja jednotlivých oblastí ţivota obce. PHRSR je otvoreným 

dokumentom, ktorý bude pravidelne polročne vyhodnocovaný a aktualizovaný  na zasadnutiach 
obecného zastupite stva. Predmetný PHRSR obce Beladice bol aktualizovaný na zasadnutí 
obecného zastupite stva dňa:.........................2021 a jeho aktualizáciu dokumentuje nasledovná 
tabu ka 28. 

 

Tabu ka 28 Schválenie a aktualizovanie PHRSR obce Beladice 

 
Schválenie a aktualizácia PHRSR obce Beladice 

Dokument Program  hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Beladice 

na roky 2021 – 2026. 

PHRSR obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný           
v súlade s cie mi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zoh adňuje 
ciele a priority ustanovené PHRSR VÚC na území ktorého sa obec nachádza,    
a je vypracovaný pod a záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce. 
Dokument je štruktúrovaný pod a Metodiky na vypracovanie Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC (v zmysle novely Zákona 
NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja schválenej vládou SR 
január 2020).  

Spracovanie Spracovanie: spracovanie PHRSR vykonala obec v partnerstve s poradenskou 

spoločnos ou a spracovate kou dokumentu s RNDr. Mgr. Annou Štefankovou, 
ktorá koordinovala proces tvorby PHRSR a zabezpečovala dodrţiavanie 
metodických postupov.  
Obdobie spracovania  január 2021      máj 2021 

Prerokovanie Prerokovanie v orgánoch samosprávy (výbory, komisie, rada) 
Verejné pripomienkovanie: máj 2021 

Posudzovanie SEA – relevantné 

Schválenie Návrh na uznesenie zastupite stva – obecné zastupite stvo schva uje PHRSR 
obce Beladice na roky 2021     2026.  

Spracovala Mgr. RNDr. Anna Štefanková, 2021 

 

 

 

 
 

 

 



80 

 

 

 
 

 

ČAS  H 

IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC 

        Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHRSR) s výh adom do roku 2021  bude 
do roku 2026 implementovaný konkrétnymi projektmi a akčným plánom, ktorý bude ma  
časový harmonogram a návrh finančného a organizačného zabezpečenia. Obecný úrad       
Beladice v spolupráci s obecným zastupite stvom vypracuje Plán vedenia obce  a informatívne 
správy, ktoré bude zverejňova  na internetovej stránke obci a na verejných informačných 
tabuliach. 

        Predklada  návrhy na modifikovanie PHRSR bude v právomoci výboru pre PHRSR. 
Koordinátor pre stratégiu môţe tieţ predklada  výboru návrhy na doplnenie PHRSR. Občania a 
inštitúcie môţu tieţ v písomnej forme predloţi  útvaru návrh na modifikovanie PHRSR.        
Na zasadnutia výboru v termíne schva ovania obecného rozpočtu predloţí koordinátor obce 
dopadovú analýzu plnenia PHRSR.  
      Doplnenie PHRSR, prípadne jeho nové aktualizovanie sa predloţí na schválenie 
obecnému zastupite stvu. V nevyhnutnom prípade sa môţe kvôli PHRSR tieţ iniciova  
mimoriadne zasadnutie výboru alebo obecného zastupite stva. 
 

 

 

 Predmetný PHRSR obce Beladice  bol schválený a aktualizovaný na zasadnutí 

obecného zastupite stva dňa....................2021 VZN uznesením č. .............................bod c/. 

 

 

 

 

 

 

Pečiatka obce:                                                       ___________________________                                                        
                                                                                     PhDr. Mário Čiţmárik                                                                                 

                                                                                podpis starostu obce Beladice 

 

 

 

PhDr. Mário  á ik 

Uznesenie č. 268/2021 zo dňa 26.5.2021
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Autorské práva: 
 

        Bez súhlasu spracovateľa  RNDr.Mgr. Anna Štefanková  nemožno vykonať extrakciu a/alebo reutilizáciu podstatnej časti 
obsahu databázy dokumentu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Beladice  na roky 2021   202  (t.j. napr.               

v časti čo aj len jedného diela), pokiaľ sa táto vykonáva s cieľom získať, hoci aj nepriamo v akýkoľvek majetkový prospech. 
Právo uverejnenia je výhradne určené za účelom verejného zverejnenia OcÚ Beladice  a použitie materiálu je možné len za 
účelom spracovania projektov a jednotlivých zámerov a za účelom ich pravidelného monitorovania. 

 

PHRSR obce Beladice ako centra Tekovského regiónu s výh adom  
na roky 2021     2026 
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