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PRÍHOVOR
Vážení obyvatelia, návštevníci a priaznivci našej obce!
Predkladáme Vám Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) Sološnica na
roky 2021 – 2025. Tento strategický dokument a územno-plánovacia dokumentácia predstavujú
dva najzákladnejšie a najdôležitejšie strategické a plánovacie dokumenty na úrovni každej jednej
samosprávy v Slovenskej republike. Ich schválením v obecnom zastupiteľstve sa stávajú záväznými
nástrojmi strategického, plánovitého a systémového riadenia rozvoja našej obce.
Predkladaný dokument je základným strednodobým plánovacím dokumentom podpory
regionálneho rozvoja a regionálnej politiky na lokálnej úrovni. Priamo nadväzuje na strategické a
programové dokumenty na vyššej regionálnej a najvyššej národnej úrovni. Dokument rešpektuje
lokálne špecifiká územia a práve z ich analýzy stanovuje rozvojové opatrenia a aktivity, ktorých
schválením sa obec zaväzuje k ich plneniu.

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
14. MÁJA 2021

OBCE-EPRO.SK

4

2021 - 2025

SOLOŠNICA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE
FORMULÁR Č. Ú 7 - TITULNÁ STRANA DOKUMENTU PHRSR
Názov:
Územné vymedzenie:
Územný plán obce / VÚC
schválený:

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Sološnica na roky 2021 - 2025
Bratislavský kraj, obec Sološnica
áno

Dátum schválenia PHRSR:

03.05.2021

Dátum platnosti:

platný na roky 2021 - 2025

Verzia:

2.0

Publikovaný verejne:

17.05.2021

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Základné identifikačné údaje
Názov obce

Sološnica

Kraj

Bratislavský

Okres

Malacky

Rozloha katastrálneho územia

3 777 ha

Starosta obce

Anna Čermáková

Kontaktné informácie
Tel. č.

Obecný úrad: 034 / 6548 825
Mobil: 0905 418 760

E-mail

anna.cermakova@solosnica.sk

Webová stránka obce

www.solosnica.sk
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ÚVOD
Úvodná časť obsahuje základné informácie o programe
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja. Je tu možné
nájsť informácie zo zákona, štruktúru dokumentu a taktiež
hodnotenie predchádzajúceho dokumentu.
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1.1 CHARAKTERISTIKA DOKUMENTU
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) je základný strednodobý
programový dokument podpory regionálneho rozvoja pre jednotlivé obce. Je vypracovaný na
základe zákona NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších
predpisov a metodikou a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií schválenou
uznesením vlády SR č. 197/2017 z 26. apríla 2017 a nadradenými programovými dokumentmi.

FORMULÁR Č. Ú 1 – ZÁMER SPRACOVANIA PHRSR
Zámer spracovania PHRSR
Názov dokumentu

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Sološnica

Forma spracovania

Spracovanie prostredníctvom webovej aplikácie E-PRO
• Anna Čermáková, starostka obce Sološnica

Riadenie procesu

• Poradný tím PROROZVOJ

spracovania

• Uskutočnenie prieskumu verejnej mienky pomocou Dotazníka,
informovanie prostredníctvom web stránky

Obdobie
spracovania
Financovanie
spracovania

Január – február 2021

Financovanie z interných zdrojov - rozpočet obce

Vypracovanie PHRSR je dôležité pre dosiahnutie využitia strategického plánovania na území
obce, lepšiu implementáciu rozvojových aktivít a zvyšovanie konkurencieschopnosti a efektivity
pri čerpaní z fondov Európskej únie v rámci aktuálnych operačných programov. V prípade tvorby
tohto programového dokumentu je dôležitá participácia verejnosti v procese tvorby PHRSR, čím sa
zabezpečí spätná väzba a dosiahne sa konsenzu. Participovaním obyvateľov a záujmových skupín
sa dosiahne vhodná implementácia rozvojových aktivít, ktoré podporia všeobecnú atraktivitu
územia obce. Pri stanovovaní cieľov a rozvojových aktivít je nutné prihliadať na ciele a priority
dokumentu Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
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Základné princípy tvorby programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja:
-

Založenie na kvalitných a overených dátach
Komplexná analýza v troch kľúčových oblastiach (socioekonomická, územno-technická

a prírodno-environmentálna)
-

Participovanie verejnosti v procese tvorby PHRSR

-

Vytvorenie partnerstva hlavných aktérov územia

-

Vyjadrenie vízie a cieľov v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch obce
Základná štruktúra programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

Podľa zákona NR SR č. 539/2008 je PHRSR definovaný ako:
(1) Strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami
ustanovenými v Národnej stratégii regionálneho rozvoja a zohľadňuje ciele a priority ustanovené
v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území
ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej
dokumentácie obce.
(2) Vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja zabezpečuje obec pri
uplatnení partnerstva.
(3) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, vytvorený v rámci partnerstva,
pozostáva z:
a) analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie
obce, odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie
a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie
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podmienok udržateľného rozvoja obce,
b) strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných
špecifík, určuje hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov regionálnej
politiky, s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia,
c) programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít potrebných na
zabezpečenie realizácie PHRSR,
d) realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia
formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie PHRSR, systém monitorovania a
hodnotenia

plnenia

PHRSR s ustanovením

merateľných

ukazovateľov,

vecný a časový

harmonogram realizácie PHRSR formou akčných plánov,
e) finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít,
inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie PHRSR.
(4) Aktualizácia PHRSR sa vypracúva podľa potreby.
(5) PHRSR a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
(6) Schválenie PHRSR a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie
vyžaduje osobitný predpis, je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4, ods. 2

FORMULÁR Č. PP 1 - ZOZNAM ANALYZOVANÝCH KONCEPČNÝCH
DOKUMENTOV
Názov dokumentu

Platnosť

Úroveň

dokumentu

dokumentu

Oblasť dát / téma

Národná stratégia
regionálneho

Zdroje údajov
http://www.mp

2020 - 2030

národná

regionálny rozvoj

rozvoja SR (NSRR)

sr.sk/mvrrfiles/
003994a.pdf

1.2 HODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PHRSR
Zrealizované aktivity, ktoré boli plánované v PHRSR 2015-2020:
Číslo

Názov
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1.1.2.

Propagácia obce prostredníctvom informačných materiálov a
marketingových nástrojov

1.3.2.

Rekonštrukcia ciest

1.4.1.

LED verejné osvetlenie

1.5.2.

2 000 €

2016-2019

40 000 €

2016

160 000 €

2016-2018

Rekonštrukcia Domu smútku

80 000 €

2017-2018

2.1.1.

Rekonštrukcia športovísk (nové workout, nové detské ihrisko,
nové Komunitné detské )

18 561 €

2017-2019

2.1.2.

Rekonštrukcia budovy na ihrisku

25 000 €

2017-2018

2.2.2.

Výmena okien a zateplenie budovy ZŠ

440 000 €

2019

2.4.1.

Kamerový systém v obci

19 000 €

2016

3.1.2.

Technické vybavenie na zabezpečenie ochrany ŽP

60 000 €

2016

3.2.2.

Rozšírenie ČOV

240 000 €

2016-2017

Čiastočne realizované - neukončené aktivity, ktoré boli plánované v PHRSR 2015-2020:
Číslo

Názov

Náklady

Rok

1.1.1.

Rekonštrukcia historických pamiatok v obci

120 000 €

2016-2020

1.5.4.

Rekonštrukcia kultúrneho domu

200 000 €

2019-2020

2.2.1.

Modernizácia učební

45 000 €

2019

Nerealizované - nezačaté aktivity, ktoré boli plánované v PHRSR 2015-2020:
Číslo

Názov

1.2.1.

Budovanie cyklotrás

1.2.2.

Náklady

Rok

140 000 €

2019-2020

Náučný chodník

20 000 €

2018

1.3.1.

Budovanie a rekonštrukcia chodníkov

40 000 €

2017

1.4.2.

Plynofikácia IBV Padelky

75 000 €

2017

1.5.1.

Rozšírenie cintorína

50 000 €

2020

1.5.3.

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

120 000 €

2017-2018

2.3.1.

Vybudovanie denného stacionára

140 000 €

2020

3.1.1.

Parkové úpravy

40 000 €

2018-2019

1.3 ZAPOJENIE VEREJNOSTI
FORMULÁR Č. Ú 3 – METÓDY ZAPOJENIA VEREJNOSTI DO PRÍPRAVY
PHRSR
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Metóda

Informovanie
verejnosti

Získavanie

Zohľadnenie

názorov

názorov

verejnosti

verejnosti

X

X

X

X

Využitie existujúcich médií

Účasť na miestnych aktivitách a
podujatiach

Zverejňovanie informácií v miestnej tlači

Stretnutia
Využitie miestnych ľudí na získavanie
názorov

Dotazník pre záujmové skupiny
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Informovanie

Metóda

verejnosti

Získavanie

Zohľadnenie

názorov

názorov

verejnosti

verejnosti

Dotazník pre širokú verejnosť

X

X

X

Prieskumy verejnej mienky

X

X

X

1.3.1 FORMULÁR Č. A 3 – PLÁNOVACÍ FORMULÁR PRIESKUMU
Dôležité otázky
Prečo je potrebné získať
informácie
prostredníctvom
prieskumu?

Zdôvodnenie
je ideálnym nástrojom na

zdôvodnenie, náčrt a spôsob

získanie verejnej mienky

prieskumu, očakávané

obyvateľov

výsledky

získanie čo najväčšieho
Čo je jeho cieľom?

Poznámky

počtu názorov všetkých
záujmových skupín
obyvateľov

definovanie záujmov
obyvateľov, kľúčové oblasti
prieskumu

on-line prieskum verejnej
Akým spôsobom sa bude
realizovať?

mienky obyvateľov, bol

výber typu prieskumu -

vybraný na základe finančnej

náhodný

nenáročnosti a možnosti

druh prieskumu - dotazník

oslovenia veľkého počtu
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Zdôvodnenie

Poznámky

respondentov
najväčšie odhadované
náklady budú použité na
zhotovenie materiálov
Aké budú finančné nároky?

kvalitného on-line prieskumu
a jeho vyhodnotenia – táto

bol vykonávaný externou
spoločnosťou

úloha bude zverená vybranej
spoločnosti
prieskum sa bude realizovať
minimálne počas obdobia 2
Aké budú časové nároky?

mesiacov, aby mohla byť
oslovená čo najväčšia

časový harmonogram 01/
2021 - 02/2021

skupina respondentov
hlavný koordinátor
Kto bude zodpovedný za

prieskumu zodpovedá ze

realizáciu prieskumu?

jeho správnu realizáciu a

Tím PROROZVOJ

analýzu zozbieraných dát

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
14. MÁJA 2021

OBCE-EPRO.SK

13

2021 - 2025

SOLOŠNICA

ANALYTICKÁ ČASŤ
Analytická časť je zameraná na podrobnú analýzu celého
riešeného územia. Je rozdelená na 3 hlavné oblasti:
socioekonomickú, územno-technickú a prírodnoenvironmentálnu analýzu. V analytickej časti sa čitateľ dozvie
celú charakteristiku územia a po jej prečítaní si bude môcť
vytvoriť o území vlastný obraz.
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2.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA
Obec Sološnica leží na juhozápade Slovenska, na úpätí severozápadnej strany Malých Karpát
a na rozhraní Záhorskej nížiny. Spadá do Bratislavského kraja. Nachádza sa v spádovom území
okresného mesta Malacky, ktoré je vzdialené od obce približne 18 km. Výmera katastrálneho
územia je 3 777 ha. Cez obec preteká Sološnícky potok, ktorý pramení v Malých Karpatoch. Na
juhovýchode od obce je vrch Vápenná (748 m.n.m.), ktorý patrí do oblasti ŠPR Roštún.
Katastrálne územie obce Sološnica obklopujú katastrálne územia obcí:
• Rohožník z juhozápadnej strany,
• Plavecké Podhradie z východnej strany,
• Obora zo severozápadnej strany,
• Záhorie zo severnej strany,
• Častá z južnej strany.

2.2 HISTÓRIA
Obec sa prvý raz spomína už v roku 1367. Ako jej názvy sa postupne uvádzajú Zeleskut,
Pratunprun (1367), Zyleskut (1371), Solossnicza (1773), maďarský Széleskút a to széles „široký“,
brun „studňa“ (zrejme napájadlo pre pasúci sa dobytok), tomu zodpovedá nemecký názov
Breitenbrunn (breit „široký, brunn „ studňa, prameň“). V slovenskom jazyku odvodeného
z maďarského názvu, asi vplyvom slova soľ , vznikla dnešná podoba Sološ rozšírená o príponu –
nica. V časi chotára je totiž názov Slanisko zo základu slaný, soľ.
Obec patrila postupne grófom zo Svätého Jura a Pezinka, panstvu Plaveckého hradu
Serédyovcom, Balassovcom, potom panstvu Plavec – Malacky. Od 17. storočia prešiel Plavecký
hrad a okolité obce do vlastníctva rodiny Pálfyovcov. V roku 1828 mala obec 205 domov a 1484
obyvateľov. Títo sa zaoberali poľnohospodárstvom, tkáčstvom, kožušníctvom, pálením vápna –
čo sa zachovalo až do roku 1950. Rozšírená bola hlavne výroba dreveného náradia, ktoré sa tu
vyrába aj doteaz.
V obci sa nachádzajú kultúrne a historické pamiatky:
• Kostol všetkých svätých (pôvodne v 14.storočí, na základoch postavený nový v roku 1699),
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• Píla po Alexandrovi Nottnom z roku 1880,
• Kaplnka na cintoríne bola postavená v roku 1773,
• Kaplnka sv. Vendelína z roku 1812,
• Kaplnka sv. Anny, údaje o jej postavení sa nezachovali,
• Kaplnka sv. Panny Márie bola postavená v roku 1717,
• Krypta,
• Kríže.

2.3 POSLANIE DOKUMENTU
Poslaním dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Sološnica je
definovanie rozvojových aktivít, potrebných na ďalší rozvoj územia, s prihliadnutím na záujmy a
potreby obyvateľov obce.

2.4 SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA
Socioekonomická analýza obsahuje 2 hlavné časti. Prvá je zameraná na analýzu rôznych údajov
o obyvateľstve (vývoj, prírastky/úbytky, národnostná, veková štruktúra a mnohé ďalšie). Ďalšie
časti sú venované ekonomike, bývaniu, školstvu, zdravotníctvu, kultúre a ďalším oblastiam.
Socioekonomická analýza je zameraná jednak na analýzu demografických údajov (údaje o
počte, vývoji a štruktúre obyvateľstva), jednak na zistenie situácie v oblasti bývania, školstva,
kultúry a ďalších oblastí.

2.4.1 ROZVOJOVÝ POTENCIÁL
Rozvojový potenciál obce Sološnica spočíva v priaznivých podmienkach pre poľnohospodársku
výrobu, lesné hospodárstvo, ale aj cestovný ruch - hlavne turistiku a cyklotúry. Obec je súčasťou
okresu Malacky, ktorý je tvorený spolu 26 sídlami, z toho dve majú štatút mesta (Malacky a
Stupava) a jeden je vojenským obvodom (Záhorie). Západnú hranicu okresu tvorí rieka Morava,
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ktorá zároveň vytvára prirodzenú štátnu hranicu s Rakúskom. Na severe hraničí okres Malacky
s okresom Senica, na juhovýchode susedí s okresom Pezinok a prirodzenou hranicou je pohorie
Malých Karpát. Južná časť okresu je ohraničená územím hlavného mesta SR Bratislavou. Táto
strategická poloha celého okresu v dotyku s hlavným mestom, príroda Malých Karpát, rieka
Morava do značnej miery určuje rozvojový potenciál cestovného ruchu. Podporu okresu Malacky
v smere zatraktívniť a sprístupniť toto územie pre čo najväčší počet turistov vidieť napr.
prevádzkou prázdninového vlaku Záhoráčik.

2.4.2 DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE
2.4.2.1 VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV
Obec za posledných 10 rokov mala kolísajúci stav obyvateľov. Celkovo od roku 2010 kedy mala
1 569 obyvateľov do roku 2019 zaznamenala vyšší stav obyvateľov o 18 ľudí, čo bol percentuálny
nárast o 1,1 %. Na prírastku stavu obyvateľov malo najväčší podiel v sledovanom období
prisťahovanie obyvateľov do obce.

VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV V ROKOCH 2010 AŽ 2019
Rok

Počet obyvateľov

2010

1569

2011

1549

2012

1561

2013

1555

2014

1552

2015

1551

2016

1552

2017

1569

2018

1568

2019

1587

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020
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2.4.2.2 ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA
Podľa posledných dostupných údajov v roku 2019 mala v obci miernu prevahu ženská
populácia, a to v pomere 51 % ku 49 %.

ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA V ROKU 2019
Pohlavie

Počet obyvateľov

Muži

778

Ženy

809

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.3 PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV
Prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva predstavuje rozdiel živonarodených a zomrelých za
určité obdobie. V rokoch 2010 – 2019 boli zaznamenavané prírastky aj prirodzené úbytky
obyvateľov. Najvyššiu hodnotu prírastku dosiahol v roku 2012, kedy bol 7 obyvateľov. Naopak
najväčší prirodzený úbytok bol v roku 2018 v počte 9 obyvateľov.
Prírastok/úbytok obyvateľstva sťahovaním predstavuje rozdiel medzi migračným prírastkom a
úbytkom. Počas sledovaných rokov mal kolísavý charakter, ale celkovo prevládal prírastok. Najviac
nových prisťahovaných obyvateľov zaznamenala obec v roku 2010 (+23) a v roku 2019 (+18).

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV V ROKOCH 2010 AŽ 2019
Prirodzený
Rok

prírastok alebo
úbytok

Prírastok alebo

Celkový prírastok

úbytok sťahovaním

alebo úbytok

2010

-4

23

19

2011

2

9

11

2012

7

5

12

2013

-1

-5

-6

2014

1

-4

-3

2015

-6

5

-1
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Prirodzený
Rok

prírastok alebo
úbytok

Prírastok alebo

Celkový prírastok

úbytok sťahovaním

alebo úbytok

2016

4

-3

1

2017

5

12

17

2018

-9

8

-1

2019

1

18

19

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.4 VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV
Veková štruktúra obyvateľstva v obci Sološnica sa delí do troch kategórií:
• Predproduktívna: 0-14 rokov, ktorá je zastúpená v počte 240 obyvateľov
• Produktívna
Produktívna: 15-64 rokov, ktorá tvorí najpočetnejšiu skupinu, spolu 1067 obyvateľov
• Poproduktívna
Poproduktívna: 64 a viac - predstavuje 280 obyvateľov

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV V ROKU 2019
Pohlavie

Predproduktívna
zložka

Produktívna zložka

Poproduktívna
zložka

Muži

126

539

113

Ženy

114

528

167

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.5 NÁRODNOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA
Najvyšší podiel obyvateľstva je zastúpený slovenskou národnosťou (96,6 %), druhú
najpočetnejšiu skupinu tvorí obyvateľstvo českej národnosti (0,7 %). Okrem toho majú v obci
zastúpenie aj obyvatelia nemeckej (jeden), maďarskej (jeden) a poľskej národnosti (dvaja).

NÁRODNOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011
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Národnosť

Počet obyvateľov

Slovenská

1484

Maďarská

1

Česká

11

Poľská

2

Nezistená

37

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.6 NÁBOŽENSKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA
Z hľadiska vierovyznania sa obyvatelia obce hlásia k 6 náboženstvám, z ktorých dominantné
postavenie má rímskokatolícke (s podielom 81 % obyvateľov). K ostatným náboženstvám sa
v sledovanom období prihlásilo 27 obyvateľov.

NÁBOŽENSKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011
Náboženské vyznanie

Počet obyvateľov

Rímskokatolícka cirkev

1245

Gréckokatolícka cirkev

9

Pravoslávna cirkev

3

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

13

Evanjelická cirkev metodistická

1

Cirkev adventistov siedmeho dňa

1

Iná cirkev

7

Nezistené vierovyznanie

149

Obyvateľstvo bez vyznania

108

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.7 VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA
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Najpočetnejšia skupina obyvateľov spadá do kategórie bez maturity 29,9 %, za nimi sú s
maturitou 27 %. Vysokoškolsky vzdelaných osôb s ukončeným magisterským, inžinierskym alebo
doktorandským vzdelaním má 8,2 %. Pomerne veľká časť obyvateľov uviedla, že má ukončené len
základné vzdelanie (16,2 %) a bez vzdelania je 15,3 % obyvateľov.

VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Počet obyvateľov

Základné vzdelanie

249

Učňovské vzdelanie (bez maturity)

262

Stredné odborné vzdelanie (bez maturity)

198

Úplné stredné učňovské vzdelanie (s maturitou)

53

Úplné stredné odborné vzdelanie (s maturitou)

321

Úplné stredné všeobecné vzdelanie (s maturitou)

40

Vyššie odborné vzdelanie

21

Vysokoškolské prvostupňové (bakalárske) vzdelanie

29

Vysokoškolské druhostupňové (inžinierske, magisterské)
vzdelanie

90

Vysokoškolské treťostupňové (doktorandské) vzdelanie

7

Bez vzdelania

235

Nezistené vzdelanie

31

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.8 EKONOMICKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA
V obci žije 52,1 % ekonomicky aktívnych osôb, pričom 20,6 % tvoria dôchodcovia – obyvatelia
v poproduktívnom veku. Najmenšie zastúpenie mali kategórie osoby v domácnosti a osoby na
materskej dovolenke.

EKONOMICKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011
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Ekonomická aktivita

Počet obyvateľov

Pracujúci (okrem dôchodcov)

689

Pracujúci dôchodcovia

18

Osoby na materskej dovolenke

10

Osoby na rodičovskej dovolenke

41

Nezamestnaní

84

Študenti stredných škôl

65

Študenti vysokých škôl

26

Osoby v domácnosti

5

Dôchodcovia

317

Deti do 16 rokov

254

Iné

4

Nezistené

23

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.3 HOSPODÁRSTVO A EKONOMIKA
Obecný poľnohospodársky pôdny fond (PPF) v katastrálnom území tvorí 42,19 % z celkovej
plochy, čo znamená 1 593 ha. Stupeň zornenia je 74 % (orná pôda). Poľnohospodársku pôdu
obce Sološnica obhospodaruje hlavne spoločnosť Agropartner s. r. o. Plavecké Podhradie, ale aj
súkromne hospodáriaci roľníci a fyzické osoby v rámci vlastných alebo náhradných pozemkov v
rôzne veľkých výmerách.
Rastlinná produkcia je výrazne ovplyvňovaná produkčným potenciálom pôd. Región patrí do
stredne produkčnej poľnohospodárskej oblasti Slovenska. Poľnohospodársku krajinu možné
zaradiť do ražno-jačmennej krmovinárskej oblasti aj do repársko-pšeničnej. Rastlinná výroba
regiónu obce sa zameriava prevažne na výrobu obilnín, najviac sa tu pestuje pšenica. Pestujú sa
tu aj zemiaky a olejniny.
Živočíšna výroba je druhou základnou časťou poľnohospodárskej výroby, ktorej úlohou je
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produkcia živočíšnych výrobkov pre spotrebu obyvateľstva, ako aj poskytovanie ďalších surovín
pre priemyselnú výrobu.
Všetky opatrenia nielen v rastlinnej ale aj živočíšnej výrobe musia smerovať k tomu, aby sa
dosiahla primeraná rentabilita výroby. Dôležité je dodržanie pravidiel ochrany vôd, pôdy a
ovzdušia. Z ekologického hľadiska je nutné obmedzenie používania anorganických hnojív aj
chemických prípravkov na ochranu rastlín.
Čo sa týka priemyselnej činnosti tá je v obci na nízkej úrovni. Tento sektor zastupujú len
odvetvia nadväzujúce na miestne suroviny a na tradíciu výroby, ako sú stolárstvo, kamenárstvo,
výroba výrobkov zo včelieho a technického vosku a iné. Rozhodujúca väčšina podnikateľov však
vyvíja svoju činnosť v službách - kaderníctvo, pohostinská činnosť, sprostredkovateľská činnosť v
oblasti obchodu a služieb, oprava a výmena pneumatík a iné. Miera nezamestnanosti patrí medzi
medzi najnižšie v rámci celého Slovenska.
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2.4.4 FINANČNÁ SITUÁCIA
Obec Sološnica dosiahla v roku 2019 kladný hospodársky výsledok vo výške 87 676 €. Pričom
celkové náklady boli 913 965 € a celkové výnosy 1 002 274 €. Celková zadĺženosť obce, čiže
ukazovateľ ktorý vyjadruje do akej miery obec financuje svoje aktíva pomocou cudzích zdrojov je
len vo výške 14,9 %.
Štruktúra nákladov a výnosov je znázornená graficky:
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Kladný hospodársky výsledok sa darí obci dosahovať už dlhodobo, v grafe sú znázornené od
roku 2008 do roku 2019:
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2.4.5 PODNIKATEĽSKÉ A NEPODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY
Podľa Obchodného registra Slovenskej republiky má aktuálne sídlo v obci Sološnica spolu 43 podnikateľských subjektov (s.r.o.). Z nich skoro polovica,
cca 20 vznikli až v posledných rokoch, od roku 2016 až po rok 2021. Sú to väčšinou málo osobové spoločnosti poskytujúce rôzne služby.

FORMULÁR Č. A 5 - EVIDENCIA MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ
Názov:
Futbalový klub v Sološnici
Materina dúška
Občianske združenie Nádej pri Reedukačnom domove pre deti a mládež Sološnica
Ochranársky spolok Sološnica
Združenie vlastníkov poľovných pozemkov Sološnica
Jednota dôchodcov
Dobrovoľný hasičský zbor
Urbárske spoločenstvo Sološnica
Včelársky spolok
Cyklistický klub
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2.4.6 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
Občianska vybavenosť (OV) predstavuje široký komplex zariadení a účelovo upravených plôch,
ktorých cieľom je uspokojovanie najrozmanitejších potrieb obyvateľov všetkých vekových
kategórií.
V obci je Základná škola, Materská škola, Kultúrny dom, knižnica, kostol, cintorín a Dom
smútku, služby (pošta, kaderníctvo, nechtové štúdio, kvetinárstvo, krajčírstvo, cestovná kancelária,
stolárstvo, pokrývačstvo a klampiarstvo), kaviareň, piváreň, reštaurácia, COOP predajňa, verejné
športoviská, detské ihriská a telocvičňu v ZŠ.
Dom smútku je novorekonštruovaný pred dvoma rokmi, ale cintorín je potrebné rozšíriť,
pretože kapacitne už nepostačuje. Obec v najbližšom období plánuje jeho rozšírenie.

2.4.7 BÝVANIE
V minulosti sídlo tvorila potočná radová dedina s domami stavanými na šírku, hospodárskymi
budovami radenými za sebou vo dvore, stodolami s murovanými štítmi a sedlovými strechami.
Úroveň bývania je jednou zo základných charakteristík životnej úrovne obyvateľstva. Vývoj úrovne
úzko súvisí s rastom počtu obyvateľstva, jeho štruktúrou a rozmiestnením. Ovplyvňuje úroveň
reprodukcie pracovných síl, pôsobí na celkový životný štýl obyvateľstva. V obci Sološnica je cca 578
bytov. Bytový fond v obci tvoria rodinné domy a bytové domy. Z celkového počtu bytov je 499
rodinných domov. Trvalo obývaných bytov v obci je 82,53 %.
Na celkovú úroveň bývania pôsobí predovšetkým počet obyvateľov bývajúcich v bytoch a
domácnostiach, čo je popri celkovom počte bytov a ich vybavení podmienené demografickou
skladbou obyvateľstva a domácností. Vo všetkých základných ukazovateľoch úrovne bývania
dochádza postupne k pozitívnemu vývoju. V obci sú stále aktívne budované nové rodinné
domy. Predpokladaným zdrojom dopytu po nových bytoch je predovšetkým prílev obyvateľov
z Bratislavy, okresného mesta a okolitých obcí. Tento trend sa prejavuje už niekoľko rokov.
Naplnenie potenciálu obce získavať nových obyvateľov migráciou závisí predovšetkým od
rozvojovej politiky obce, udržania a zlepšenia kvality života v obci, od situácie na trhu práce,
spektra poskytovaných služieb a ďalších faktorov.
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2.4.8 ŠKOLSTVO
Obec prevádzkuje 2 školské zariadenia - Materskú školu, Základnú školu a Školskú jedáleň.
Okrem toho je v obci aj špeciálne výchovné zariadenie Reedukačné centrum.
Materskú školu navštevuje cca 45 až 50 detí. Počet učiteliek je 6 (spolu s pani riaditeľkou). Deti z
MŠ sa stravujú v Školskej jedálni pri ZŠ.
Základná škola zabezpečuje úplnú základnú školskú dochádzku pre ročníky 1.-9. priamo v obci.
Počet žiakov v základnej škole sa pohybuje na úrovni okolo 220 žiakov. V roku 2019 bola
realizovaná výmena okien na budove Základnej školy. Tým sa zlepšil technický stav objektu, znížili
sa prevádzkové náklady. Pre efektívnejšie zníženie energetickej náročnosti v ďalšom období bude
potrebné realizovať aj zateplenie tejto budovy.
Školská dochádzka na strednom stupni sa zabezpečuje hlavne v mestách Malacky, Senica a
Bratislava.
Reedukačné centrum je výchovné zariadenie, ktorého zriaďovateľom je Okresný školský úrad
v Bratislave. Plní úlohu zariadenia pre výkon ústavnej a ochrannej výchovy pre emocionálne
a sociálne narušených jedincov vo veku od 12 do 18 rokov. Kapacita zariadenia je 56 miest.
Reedukačné centrum je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Vzdelávanie zabezpečuje:
• Základná škola pri RC pre 7., 8. a 9. ročník
• Stredná odborná škola pri RC v dvojročných učebných odboroch Strojárska výroba a Stavebbná
výroba
• Odborné učilište pri RC v trojročných učebných odboroch Poľnohospodárska výroba a
Stavebná výroba

2.4.9 ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY
V obci je zdravotnícke zariadenie kde je obyvateľom k dispozícii:
• Obvodná lekárka pre dospelých - ordinuje v obci jeden deň v týždni,
• Detská ambulancia - ordinuje v obci dva dni v týždni,
• Zubná ambulancia - ordinuje v obci pracovné dni,
• Lekáreň Prameň - otvorené v pracovné dni aj v sobotu.
Najbližšie komplexné a nemocničné zdravotnícke služby sú zabezpečované v mestách Malacky
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a Bratislava. Poskytovanie primárnych zdravotníckych služieb je z hľadiska priestorových
podmienok postačujúce.
Kompetencie obce vyplývajúce zo zákona o pomoci v hmotnej núdzi č.599/2003 Z.z. v
aktuálnom znení a zo zákonov o štátnych sociálnych dávkach. Obec v rámci svojej samosprávnej
pôsobnosti:
• rozhoduje o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi,
• vykonáva poradenstvo pri zabezpečení základných životných podmienok a pri pomoci v
hmotnej núdzi,
• zabezpečuje výkon osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi.
Opatrovateľskú službu v obci vykonávajú 2 osoby a počet opatrovaných je 2. Avšak vzhľadom
na postupné starnutie obyvateľov obce i jej mikroregiónu vzniká potreba zariadení pre oblasť
sociálnej starostlivosti typu Domova sociálnych služieb pre dôchodcov - stacionár alebo penzión
pre dôchodcov - Domov s opatrovateľskou službou a rehabilitačnými službami. Obec má v pláne
vybudovať a prevádzkovať Denný stacionár pre dôchodcov.

2.4.10 ŠPORT A REKREÁCIA
V obci sú vybudované a využívané pre športovú činnosť - areál futbalového ihriska,
multifunkčné ihrisko, streetbalové ihrisko, plážové ihrisko a telocvičňa pri Základnej škole.
Najpopulárnejším športom je tu futbal.
Návrh Územného plánu obce Sološnica navrhuje športovú vybavenosť lokalizovať okolo štadióna
v západnej časti zastavaného územia. Budova na ihrisku bola pred dvoma rokmi rekonštruovaná
a zateplená. Pribudlo nové detské ihrisko aj nové vonkajšie workoutové športovisko. Následne v
roku 2019 bolo vybudované v časti obce Betlehem aj nové Komunitné detské ihrisko.
V katastrálnom území obce sú značené turistické chodníky vchádzajúce do lesov Malých
Karpát. Turistické chodníky sú vodiacej farby červenej ako najvýznamnejšie hrebeňové trasy,
ďalej modrej vodiacej farby, ktorá označuje diaľkové pešie trasy spájajúce dôležité východiská s
významnými turistickými, zelenej vodiacej farby, ktorá vyznačuje prístupové cesty k zaujímavým
turistickým cieľom a nakoniec žltej vodiacej farby, ktorá vyznačuje krátke spojky medzi značenými
chodníkmi iných farieb.
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Hrebeňovou časťou Malých Karpát aj v rámci katastrálneho územia obce prechádza Štefánikova
magistrála – E8, ktorá je najvýznamnejšou turistickou trasou Malých Karpát s množstvom
turistických prírodných atraktivít. V súvislosti s propagáciou pešej turistiky by bolo vhodné
osadenie informačných tabúľ o turistických trasách a značkách, o existujúcich rekreačných
lokalitách, športových zariadeniach a atraktívnych priestoroch v obci a celom jej katastrálnom
území a širšom okolí, ako aj o možnostiach občerstvenia na území obce.

2.4.11 KULTÚRA
Kultúra pôsobí na naše myslenie a duchovne obohacuje celkový život človeka. V obci rozvoj
kultúrnej činnosti a organizovanie umeleckej činnosti, kultúrnych podujatí, záujmových činností
a súťaží, výstav, divadelných predstavení a koncertov zabezpečuje predovšetkým Kultúrny dom.
Súčasná kapacita je 300 osôb. V rámci rekonštrukcie a modernizácie Kultúrneho domu bola v
minulom roku realizovaná modernizácia osvetlenia a zrekonštruovaná kuchyňa. Obec bude v
najbližšom období v rekonštruovaní pokračovať zateplením budovy a technickým vybavením.
Medzi pravidelne organizované podujatia patria - Obecný ples, Vítanie detí, Fašiangový pochod
dedinou, Oslava Dňa matiek, Kvetinový jarmok, Hodová zábava, Posedenie pri vatre, Denné detské
tábory, Krumpolový deň, Katarínska zábava, Mikuláš, Vianočné trhy. Od roku 2018 je už
každoročne organizovaný aj obyvateľmi obľúbený Festival na 4 sudoch.
Obec Sološnica má Obecnú knižnicu, ktorá sa nachádza v priestoroch budovy Kultúrneho
domu. Obecný úrad vydáva obecné noviny pod názvom Sološnický spravodaj. Informovanosť
obyvateľov sa zabezpečuje obecným rozhlasom a internetovou stránkou obce.

2.4.12 CESTOVNÝ RUCH A INFRAŠTRUKTÚRA PRE TURISTOV
Územie obce má vhodné podmienky pre rozvoj vidieckej turistiky, cykloturistiky a agroturistiky.
Prepojenie turistiky v kontexte s ďalšími aktivitami a využitím prírodných a kultúrnych daností
územia tvorí nevyužitý potenciál pre vytvorenie atraktívnej ponuky pre návštevníkov obce. V
spolupráci s BSK je zabezpečený sezónny vláčik Záhoráčik, ktorý cez letné prázdniny (júl, august,
časť septembra) premáva 3x denne na trase Bratislava-Devínska Nová Ves-Devínske jazero-ZohorLozorno-Jablonové-Pernek-Kuchyňa-Rohožník-Sološnica-Plavecké

Podhradie.
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navštíviť oblasť Záhoria jednotlivci, skupiny aj rodiny s deťmi. Vlak má aj časť vyhradenú pre prevoz
bicyklov.
Podmienky v obci umožňujú ubytovanie v súkromí, ktoré je v ostatnom čase stále viac a viac
uprednostňované práve vďaka terajšiemu životnému štýlu a zhonu v mestách. Výlet na vidiek je
mnohokrát jedinou možnosťou na relaxáciu, aktívny oddych a načerpanie nových síl. Ide tu najmä
o víkendové ubytovanie. V období letných prázdnin sú tieto kapacity vyhľadávané najmä rodinami
s deťmi, ale aj turistami spoznávajúcimi krásy prírody. O tom, že územie je vhodné pre vytvorenie
ubytovania v súkromí svedčí aj veľké množstvo chalupárov, ktorí kupujú a obývajú nevyužívané
domy v obci a nachádzajú tu vhodné podmienky na oddych a relax.

2.4.13 MEDZINÁRODNÝ KONTEXT A PARTNERSTVÁ
Obec Sološnica sa ako člen aktívne zapája v týchto združeniach:
• Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) - mimovládna záujmová organizácia samosprávy
angažujúca sa v riešení problémov miest a obcí, združuje 96% miest a obcí v SR,
• Združenie miest a obcí Záhorie (ZMO Záhorie) - dobrovoľné, záujmovo nezávislé združenie so
sídlom v Skalici, v rámci ZMO Záhorie spolupracuje 75 členských obcí a miest, administratívne
je územie Záhoria rozdelené do dvoch obvodov – Malacky a Senica,
• OZ Podhoran - sídlo má v Plaveckom Petre, vzniklo v roku 2007 za účelom presadzovania
spoločných záujmov členov s cieľom rozvoja obcí, regiónu a cestovného ruchu prostredníctvom
spoločnej realizácie súvisiacich projektov v rámci miestnej akčnej skupiny (MAS) a využívania
finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka,
• Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ Trenčín (ZPOZ) - občianske združenie, ktoré vzniklo z
iniciatívy viacerých miest a obcí, v snahe riešiť problémy, podporiť a predovšetkým metodicky
pomáhať rozvoju občianskej obradovosti i humánno-občianskej činnosti.
Obec Sološnica má taktiež nadviazané a udržiavané vzťahy s partnerskou obcou Vacenovice z
Českej republiky.

2.4.14 ZHRNUTIE SOCIOEKONOMICKEJ ANALÝZY
Za posledných 10 rokov mala obec kolísajúci stav obyvateľov. Celkovo ale od roku 2010 do roku
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2019 zaznamenala vyšší stav obyvateľov o 18 ľudí. Na prírastku stavu obyvateľov malo najväčší
podiel

v

sledovanom

období

prisťahovanie

obyvateľov

do

obce.

Pomer

obyvateľov

predproduktívneho ku poproduktívnemu veku je 0,86 - čo je nepriaznivé pre ďalší rozvoj obce,
dochádza k postupnému starnutiu obyvateľov. Kladný hospodársky výsledok sa každoročne darí
obci dosahovať podľa dostupných údajov už od roku 2008.
Obec prevádzkuje školské zariadenia - Materskú školu, Základnú školu a Školskú jedáleň.
Okrem toho sa v obci nachádza aj špeciálne výchovné zariadenie Reedukačné centrum. V obci
je zdravotnícke zariadenie, kde sú ambulancie (všeobecná, detská, stomatologická) aj lekáreň.
Obyvatelia žiadajú zvýšenie počtu ordinačných hodín všeobecnej ambulancie pre dospelých, v
ktorej sa ordinuje v súčasnosti len jeden deň v týždni. Pre športovú činnosť je tu k dispozícii areál futbalového ihriska, multifunkčné ihrisko, streetballové ihrisko, plážové ihrisko, workoutové
ihrisko a telocvičňa pri Základnej škole. Pre deti boli vybudované nové detské ihriská aj Komunitné
detské ihrisko v lokalite Betlehem. V rámci skvalitnenia života v obci prebieha momentálne
rekonštrukcia Kultúrneho domu. Obec má knižnicu, ktorá sa nachádza v priestoroch budovy
Kultúrneho domu. Obecný úrad vydáva obecné noviny pod názvom Sološnický spravodaj.
Informovanosť obyvateľov zabezpečuje obecným rozhlasom a internetovou stránkou obce.

2.5 ÚZEMNO-TECHNICKÁ ANALÝZA
Územno-technická analýza je zameraná predovšetkým na zistenie kvality dopravnej a
technickej vybavenosti územia. Okrem toho sa tu nachádzajú informácie o rozvojových osiach a
limitoch využitia územia.

2.5.1 ROZVOJOVÉ OSI
Rozvojová os je pomyselná línia, ktorá určuje smerovanie rozvoja územia. Táto os je definovaná
v strategickom dokumente Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS 2001, s aktualizáciou z
roku 2011). Obec Sološnica je súčasťou severného rozvojového pólu hlavného mesta SR Bratislava
– Záhorie. Záujmové územie sa nachádza v blízkosti križovatiek viacerých ciest európskeho
významu, čo v budúcnosti môže znamenať silný rozvojový impulz pre daný región.
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Rozvojové osi tvoria priestor pre vyváženú hierarchizovanú sídelnú štruktúru územia.
Podporujú väzby medzi obcami a poskytujú priestor pre vyvážený sídelný rozvoj. Tieto osi sú
dôležitým aspektom trvalej udržateľnosti. V blízkosti obce Sološnica prechádza významný
európsky multimodálny koridor č. IV Berlín/Norimberg - Praha - Kúty - Bratislava - Nové Zámky/
Komárno - Štúrovo - Maďarsko lokalizovaný pre trate železničnej a kombinovanej dopravy.
Obec má dobrú dopravnú polohu aj vo vzťahu k diaľničnému systému Európy. Diaľnica D2
(E65), ktorá spája mesto Bratislava s Českou republikou sa nachádza 20 km západne od obce.

2.5.2 DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Dopravná infraštruktúra je tvorená sústavou komunikácií a zariadení, ktoré slúžia na plnenie
jednej zo základných ľudských potrieb - dopravy a prepravy.

2.5.2.1 CESTNÁ DOPRAVA
Najvýznamnejším cestným ťahom prechádzajúcim cez riešené územie je cesta II/501, ktorá
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je významná medziregionálna komunikácia smerujúca pozdĺž západného úpätia Malých Karpát
medzi obcami Lozorno a Brezová pod Bradlom. Cesta II/501 v smere z juhozápadu (od Rohožníka)
na severovýchod prechádza centrálnou časťou obce a ďalej do Plaveckého Podhradia. Trasovanie
cesty II/501 orientuje dopravnú záťaž do centra obce, kde podielom necieľovej dopravy na celkovej
intenzite pôsobí v rámci vnútroobecného dopravného systému veľmi negatívne.
Druhým významnejším cestným ťahom riešeného územia je cesta III/50210.
Všetky miestne komunikácie majú bezprašnú povrchovú úpravu, spevnený povrch a rôzne šírkové
a smerové usporiadanie. V roku 2016 bola realizovaná rekonštrukcia ciest na troch uliciach - K
cintorínu, Cigánska a Horný koniec. Následne v roku 2020 bola rekonštruovaná aj cesta v areáli
2

ZŠ (plocha 920 m ). V rekonštrukciách ďalších už technicky opotrebovaných úsekov miestnych
komunikácií bude potrebné pokračovať aj v budúcnosti.

2.5.2.2 HROMADNÁ DOPRAVA
Dochádzka za prácou z obce do okolitých sídiel je vysoká a znamená značný pohyb
obyvateľstva. Súčasná ekonomická situácia obyvateľstva vytvára podmienky v prospech
individuálnej automobilovej dopravy. Verejná autobusová doprava je vedená po štátnych cestách
II. a III. triedy. Priame pripojenie obce Sološnica na pravidelnú hromadnú osobnú autobusovú
dopravu v SR zabezpečuje sieť liniek spoločnosti Slovak Lines, a. s., prostredníctvom prímestských
liniek regiónu Bratislavského samosprávneho kraja a SAD Trnava prostredníctvom prímestských
liniek Trnavského samosprávneho kraja. Prímestské linky spájajú obec s Malackami, Bratislavou a
okolitými obcami. Hustota spojov je postačujúca, vykrýva špičkové ranné a podvečerné obdobia v
pracovných dňoch.
Obec je zapojená do Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK). Systém
zatiaľ funguje len v obmedzenom režime a pokrýva len územie mesta Bratislava a okresu Malacky.

2.5.2.3 ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA
Obec Sološnica je priamo napojená na európsky železničný systém cez železničnú trať č. 112 –
Zohor-Rohožník-Plavecký Mikuláš. Z finančných dôvodov v roku 2003 osobná verejná železničná
doprava bola na tejto trati zrušená. V období letných prázdnin ale premával 3x denne vláčik
Záhoráčik, ktorý bol určený hlavne pre turistov, návštevníkov, ktorí si mohli vláčikom doviesť aj
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bicykle, avšak v roku 2020 už Záhoráčik nepremával (bol zrušený).

2.5.2.4 LODNÁ DOPRAVA
Obcou ani jej blízkym okolím nepreteká žiadny vodný tok, ktorý by umožňoval lodnú dopravu.

2.5.2.5 LETECKÁ DOPRAVA
Najbližšie letisko medzinárodného významu sa nachádza v Bratislave vo vzdialenosti 65 km.

2.5.2.6 STATICKÁ DOPRAVA
Parkovacie plochy v obci sú riešené pri objektoch občianskej vybavenosti. Obyvatelia majú
možnosť parkovať na okraji miestnej cesty, alebo majú vybudované vlastné státia na svojich
súkromných pozemkoch.
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2.5.2.7 PEŠIA DOPRAVA
Pešia doprava má charakter miestneho pohybu v rámci zástavby obce a v katastri obce. V
obci sú vybudované samostatné obojstranné pešie chodníky pozdĺž prevažnej väčšiny cestných
komunikácií. Šírka chodníkov je však vo väčšine minimálna, šírky 1,5 až 2,0 m. Chodníky aj zeleň sú
bez pravidelnej starostlivosti. V niektorých lokalitách je potrebné ich dobudovať, alebo staršie už
rekonštruovať. Väčšina chodníkov je doplnená večerným obecným osvetlením.

2.5.2.8 CYKLISTICKÁ DOPRAVA
Územím obce Sološnica v súčasnosti vedie Malokarpatská cyklomagistrála, ktorá prechádza
územím obce po krajnici cesty II/501, zmiešaná s automobilovou dopravou. Trasa spája
cyklochodníky vedúce popri rieke Morave so štruktúrou osídlenia na západnej strane Malých
Karpát. Cestná komunikácia II/501 nespĺňa požiadavky pre zmiešané vedenie automobilovej a
cyklistickej dopravy (po krajnici cesty). Pri súčasnej intenzite automobilovej dopravy a najmä ťažkej
nákladnej dopravy je cyklistická prevádzka na cestách II. a III. triedy v obci a jej extraviláne značne
nebezpečná.
V rámci regionálnych dopravných vzťahov trasy bicyklovej dopravy sú identifikované v súbehu
s cestami druhých a tretích tried, ktoré sa v územnom pláne navrhujú orientovať na nasledovné
cieľové lokality:
• k rekreačným cieľom vo väzbe na vodnú nádrž Rohožník, Buková,
• k rekreačným cieľom CHKO Malé Karpaty,
• vzťahy na administratívne a socioekonomické centrá.
Vzhľadom na vysoké zaťaženie cestných komunikácií individuálnou automobilovou dopravou
a ťažkou nákladnou dopravou by najvhodnejším riešením bolo vybudovanie cyklistických trás
formou samostatných chodníkov (v kontaktnej trase s cestou), alebo aspoň rozšírením krajnice
cesty. Obec má v pláne vybudovať v katastrálnom území samostatné cyklochodníky, aby zvýšilo
bezpečnosť cyklistov.

2.5.3 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Technická infraštruktúra je tvorená sústavou inžinierskych sietí, ktoré zabezpečujú obsluhu
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územia. Túto obsluhu zabezpečujú energetické, informačné alebo ďalšie špecifické systémy,
ktorých súčasťou sú v základnom usporiadaní zdroje, rozvody, odberné miesta alebo súčasti
zariadení, spotrebiče a ďalšie špecifické zariadenia, ktorými sa väčšinou menia parametre
dodávaných médií alebo signálov.
Jednotlivé prvky technickej infraštruktúry výrazne zasahujú do života obyvateľov tým, že
ovplyvňujú životné prostredie a vytvárajú limity v podobe ochranných, bezpečnostných a
hygienických pásiem. Na druhej strane ale taktiež vytvárajú podmienky pre fungovanie všetkých
ostatných systémov v spoločnosti.

2.5.3.1 ZÁSOBOVANIE VODOU
Obec Sološnica má vybudovaný vodovod a je zásobovaná kvalitnou pitnou vodou. Obec je
zásobovaná vodou z prameňov, ktoré sa nachádzajú v jej katastrálnom území – sú to pramene
Halba grunty a Polčiná na hornom toku Sološnického potoka. Ich výdatnosť je 11 l/s. Je potrebné
rekonštruovať technický stav verejného vodovodu, ako aj rozšíriť súčasnú sieť vzhľadom na
budúce požiadavky rozvoja obce.
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2.5.3.2 ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU
Obec má vybudovanú elektrickú sieť, je zásobovaná elektrickou energiou na dobrej úrovni,
výkon transformátorov vyhovuje súčasným požiadavkám obce.

2.5.3.3 ZÁSOBOVANIE PLYNOM
Obec je plynofikovaná. Zemný plyn je v prevažnej miere využívaný na vykurovanie, prípravu
teplej vody a varenie. V prípade výstavby nových rodinných domov, objektov občianskej
vybavenosti je možnosť predĺženia plynových rozvodov k týmto objektom. V súčasnosti má obec v
pláne dobudovať plynofikáciu v lokalite IBV Padelky.

2.5.3.4 ZÁSOBOVANIE TEPLOM
Obec nemá jednotný zdroj tepla. Vykurovanie objektov a bytov je zabezpečované individuálne
prevažne pomocou plynových kotlov. Na ohrev teplej úžitkovej vody sa využívajú zásobníky k
plynovému kotlu, alebo elektrický bojler.
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2.5.3.5 ODVÁDZANIE A LIKVIDÁCIA ODPADOVÝCH VÔD
V obci je vybudovaná verejná kanalizácia a čistička odpadových vôd. Kanalizácia však nemá
kompletné pokrytie, a preto je nutné riešiť jej dobudovanie pre pripojenie v ďalších lokalitách.
Čistička odpadových vôd mala kapacitu 900 ekvivalentných obyvateľov, čo pri súčasnom počte
obyvateľov obce nebolo dostačujúce. Preto v roku 2017 obec investične realizovala kapacitné
dobudovanie čistiarne odpadových vôd.
Dažďové vody z komunikácií, z nehnuteľností a zo spevnených plôch sú odvádzané jestvujúcimi
prícestnými odvodňovacími rigolmi pozdĺž komunikácií voľne do terénu.

2.5.3.6 TELEKOMUNIKÁCIE
Obec má okrem vybudovanej pevnej telekomunikačnej siete aj dobré GSM pokrytie mobilných
operátorov (Orange a.s., T-Mobile a.s., Telefonica O2 a.s.).
Miestny rozhlas má realizované rozvody vzdušným vedením na stĺpoch verejného osvetlenia.
Reproduktory miestneho rozhlasu sú umiestnené tiež na stĺpoch verejného osvetlenia.
Rozhlasová ústredňa spolu so zosilňovačom je umiestnená v objekte Obecného úradu.
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2.5.3.7 VEREJNÉ OSVETLENIE
Osvetlenie obce, bolo najprv riešené výbojkovými svietidlami na jestvujúcich elektrických
betónových stĺpoch. Obec zabezpečila výmenu starých svietidiel za úsporné LED svetlá už nielen v
centre obce, ale postupne zrealizovala výmenu všetkých obecných svietidiel verejného osvetlenia.

2.5.4 LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIA
Limitmi využitia územia sa rozumejú regulatívy, ktoré vychádzajú z platnej územnoplánovacej
dokumentácie na úrovni obce, alebo nadradenej územnoplánovacej dokumentácie (územný plán
VÚC).

2.5.5 ZHRNUTIE ÚZEMNO-TECHNICKEJ ANALÝZY
Obec Sološnica je súčasťou severného rozvojového pólu hlavného mesta SR Bratislava –
Záhorie. Záujmové územie sa nachádza v blízkosti križovatiek viacerých ciest európskeho
významu. Najvýznamnejším cestným ťahom prechádzajúcim cez riešené územie je cesta II/501,
ktorá je dôležitá medziregionálna komunikácia smerujúca pozdĺž západného úpätia Malých
Karpát medzi obcami Lozorno a Brezová pod Bradlom. Trasovanie cesty II/501 orientuje dopravnú
záťaž do centra obce, kde podielom necieľovej dopravy na celkovej intenzite pôsobí v rámci
vnútroobecného dopravného systému veľmi negatívne. Druhým významnejším cestným ťahom
riešeného územia je cesta III/50210. Aj verejná autobusová doprava je vedená po týchto štátnych
cestách II. a III. triedy. Pripojenie obce Sološnica na pravidelnú hromadnú osobnú autobusovú
dopravu v SR zabezpečuje sieť liniek spoločnosti Slovak Lines, a. s., prostredníctvom prímestských
liniek regiónu Bratislavského samosprávneho kraja a SAD Trnava prostredníctvom prímestských
liniek Trnavského samosprávneho kraja. Sieť chodníkov pozdĺž ciest II. a III. triedy je už
obojstranne vybudovaná, ale niektoré úseky je už potrebné opraviť. Pre chodcov je nutné
dobudovať chodníky pozdĺž niektorých miestnych komunikácií aspoň jednostranne. V súvislosti s
bezpečnosťou je nutné aj vybudovanie cyklochodníka (oddelene od peších chodníkov a mimo ciest
automobilovej dopravy) cez obec s napojením na cyklocesty v okolí obce a osadenie smerových
tabúľ k historickým pamiatkam a zaujímavostiam v obci Sološnica.
Obec má vybudovanú vodovodnú sieť pitnej vody, je elektrifikovaná aj plynofikovaná. Plánuje
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dobudovať plynofikáciu v novej lokalite IBV Padelky. Novorozšírená je kapacita ČOV a v
súčasnosti dobudováva kanalizačnú sieť pre možnosť napojenia čo najväčšieho množstva
obyvateľov. Obec postupne zabezpečila výmenu starých svietidiel za úsporné LED svetlá na
všetkých obecných svietidlách verejného osvetlenia.

2.6 PRÍRODNO-ENVIRONMENTÁLNA ANALÝZA
Prírodno-environemtálna analýza je zameraná na analýzu jednotlivých zložiek životného
prostredia. Obsahuje informácie o kvalite ovzdušia, vodstve, odpadovom hospodárstve, reliéfe a
ďalších zložkách.
Prírodno-environemtálna analýza je zameraná na analýzu jednotlivých zložiek životného
prostredia. Obsahuje informácie o kvalite ovzdušia, vodstve, odpadovom hospodárstve, reliéfe a
ďalších zložkách.

2.6.1 OVZDUŠIE
Z hľadiska kvality ovzdušia záujmové územie patrí medzi mierne znečistené oblasti. Na
znečisťovaní ovzdušia sa v regióne v podstatnej miere podieľajú existujúce stacionárne zdroje
znečisťovania ovzdušia a automobilová doprava, ktoré zaťažujú ovzdušie hlavne tuhými
znečisťujúcimi látkami, SOx, NOx a CO. Z hľadiska komunálnych zdrojov znečistenia ovzdušia v
obci možno konštatovať, že plynofikáciou obce bolo odstránené znečistenie z lokálnych zdrojov
vykurovania.
V znečistení ovzdušia osobitné postavenie má priemyselná výroba. Ovzdušie v obci je zaťažené
výrobou cementu vo fabrike CRH (Slovensko) a.s., ako aj činnosťou súvisiacou s nakladaním
odpadmi (tiež aj nebezpečnými) ako sú preprava, skladovanie a samotné spoluspaľovanie. Ďalej
ovzdušie je zaťažené aj výrobou kameniva vo firme ALAS, ktorá sa uskutočňuje v katastri obce.
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2.6.2 VODNÉ TOKY A PLOCHY
Zastavaným územím obce preteká Sološnický potok. Riešené územie patrí do povodia rieky
Morava. Kvalita vody v jej toku je veľmi nízka, dosahuje IV.-V. stupeň triedy čistoty. V blízkosti
západného okraja katastrálneho územia obce Sološnica preteká rieka Rudava. Na základe
výsledkov merania v ukazovateľoch kyslíkového režimu možno kvalitu vody zaradiť do II. stupňa
čistoty. Podľa ukazovateľa základného chemického zloženia je kvalita vody IV. triedy čistoty a
zvláštne ukazovatele zaraďujú tok do III. triedy čistoty.

2.6.3 PÔDA
Poľnohospodársky pôdny fond (PPF) v katastrálnom území obce tvorí 42,19 % z celkovej plochy,
t. j. 1 593 ha. Stupeň zornenia je 74 % (orná pôda). V území je vysoké zastúpenie trvalých trávnych
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porastov (TTP) ktoré tvoria 23,29 % z výmery poľnohospodárskej pôdy. Nachádzajú sa najmä na
svahoch v podhorí Malých Karpát. Poľnohospodárska pôda v intraviláne obce je využívaná hlavne
ako záhrady pri rodinných domoch (2,37 %).
Poľnohospodárske pôdy katastrálneho územia obce Sološnica sú zaradené do typologickoprodukčných kategórií poľnohospodárskych pôd :
• plochy chránených poľnohospodárskych pôd (O2 – vysoko produkčné orné pôdy)
• plochy ornej pôdy v nížinnej časti (O3 – veľmi produkčné orné pôdy, O4 – produkčné orné pôdy,
O5 – stredne produkčné orné pôdy, O6 – menej produkčné pôdy, O7 – málo produkčné orné
pôdy)
• plochy v podhorí Malých Karpát (OT2 – menej produkčné polia a produkčné trávne porasty, T2
– menej produkčné trvalé trávne porasty)
V katastrálnom území obce prevládajú piesočnaté, hlinito-piesočnaté a piesočnato-hlinité (v
severozápadnej polovici ) a hlinité pôdne druhy (v juhovýchodnej polovici ). Pôdy sú bez skeletu až
stredne skeletnaté. Náchylnosť pôd k erózii na väčšine riešeného územia je stredná až silná.
Hlavné pôdne typy v severozápadnej polovici obce sú - čiernice, sprievodné čiernice glejové a
gleje (prevažne na ľahkých nekarbonátových nivných sedimentoch, lokálne regosoly na pieskoch).
Hlavné pôdne typy v juhovýchodnej polovici obce sú - hnedé pôdy nasýtené a nenasýtené,
sprievodné rankre, lokálne hnedé pôdy oglejené (na stredne ťažkých až ľahších skeletnatých
zvetralinách rôznych hornín). Taktiež rendziny a rendziny hnedé, sprievodné litosoly, lokálne
rendziny sutinové a hnedé pôdy (na zvetralinách pevných karbonátových hornín).

2.6.4 HLUK
V záujmovom území najväčším zdrojom hluku je intenzívna doprava prechádzajúca obytnou
zónou na ceste II/501. Ide o zdroj hluku, ktorý je líniového charakteru. Ďalším nepriaznivým
faktorom znečisťujúcim životné prostredie obce je hluk spôsobený likvidáciou munície vo
Vojenskom a skúšobnom ústave Záhorie.

2.6.5 ŽIARENIE
Zdroje žiarenia je možné rozdeliť na prírodné a umelé. Medzi najčastejšie zdroje prírodného
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žiarenia patrí radón. V obci bolo identifikované nízke riziko výskytu radónu. Globálnym
problémom, ktorý zasahuje aj do územia obce, je ultrafialové žiarenie. Hrúbka ozónovej vrstvy,
ktorá slúži na jeho zachytávanie, je v posledných rokoch nad celým územím SR podpriemerná, t.j.
pod hranicou 300 DU (cca 3 mm).
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2.6.6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Obec zodpovedá za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi,
ktoré vznikli na území obce. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prejednáva
priestupky v odpadovom hospodárstve a ukladá pokuty za priestupky a poskytuje držiteľovi
odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce. Na
vývoz komunálneho odpadu má obec uzavretú zmluvu so spoločnosťou KOSIT.
Obec podporuje a usmerňuje obyvateľov k znižovaniu komunálneho odpadu jeho separáciou.
Separujú sa - papier, plast, sklo, kov, biologicky rozložiteľný odpad. Pre tieto druhy odpadu boli na
verejných miestach v obci určené kontajnery. V súčasnosti obec už začala budovať Obecný zberný
dvor, kde bude možné vyviesť separovaný alebo veľkoobjemový odpad z domácností. Obec stále
nemá vybudovanú kompostáreň pre likvidáciu, resp. zhodnocovanie biologického odpadu.

2.6.7 ZELEŇ
Trvalé trávne porasty sa nachádzajú hlavne v severnej a západnej časti katastrálneho územia
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obce. Poľnohospodárska pôda v intraviláne obce je využívaná hlavne ako záhrady pri rodinných
domoch a tvorí 2,37 %. Pozemky a objekty boli pôvodne využívané na poľnohospodársku
záhradkársku činnosť . Dnes sa využívajú viac na funkciu okrasných trávnatých plôch s okrasnými
rastlinami. Chmeľnice a vinice sa v katastrálnom území obce nevyskytujú.
Významným krajinným prvkom v rámci sídla predstavujú verejné parkové priestory v obci,
plochy verejnej zelene, líniová vegetácia, vegetácia cintorína a vegetácia pridomových záhrad
a sadov. V rámci tvorby systému sídelnej zelene je žiadúca revitalizácia súčasných parkových
priestorov v obci - výsadba vybratých druhov drevín, etážových kríkov s vhodným farebným
skeletom, trvalkové kvetinové záhony. Spolu s tým je potrebné riešiť siete chodníkov a mobiliár
- lavičky, odpadové koše, večerné osvetlenie, stojany na bicykle, informačný systém. Ďôležité je
zachovanie a ďalšie rozvíjanie systému blokových záhradných celkov v zástavbe obce.

2.6.8 RELIÉF
Obec Sološnica leží na rozhraní Malých Karpát a Borskej nížiny. Typ krajiny obce má
heterogénny charakter. Nachádza sa tu - nížinná rovinná krajina monokultúrnych lesov, nížinná
rovinná

oráčinovo-lúčna

krajina, montánna

krajina

brázdová

oráčinovo-lúčno-lesná

krajina, hornatinová a vysočinová krajina zmiešaných lesov.
Nadmorská výška k.ú. obce sa pohybuje medzi 187-748 m n. m., stred obce leží v nadmorskej
výške 219 m n. m.
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2.6.9 GEOMORFOLOGICKÉ ČLENENIE
Geomorfologické členenie povrchu Zeme je systematické a hierarchické usporiadanie
geomorfologických celkov (pohoria, vrchoviny, nížiny) na základe ich geomorfologickej príbuznosti
a blízkosti. Je to druh fyzicko-geografického členenia povrchu Zeme. Vodidlom pri zoskupovaní
príbuzných celkov je do značnej miery spoločná geologická minulosť, no prihliada sa aj ku
geografickým faktorom. Územie obce je súčasťou Alpsko-Himalájskej sústavy, v rámci nej sa
nachádza na rozhraní dvoch podsústav - Panónska panva a Karpaty.
V rámci podsústavy Panónska panva severozápadnú polovicu katastrálneho územia obce vypĺňa
provincia Západopanónska panva, subprovincia Viedenská kotlina, oblasť Záhorská nížina, celok
Borská nížina, oddiel Podmalokarpatská zníženina. V rámci podsústavy Karpaty juhovýchodnú
polovicu katastrálneho územia obce vypĺňa provincia Západné Karpaty, subprovincia Vnútorné
Západné Karpaty, oblasť Fatransko-tatranská, celok Malé Karpaty, oddiel Pezinské Karpaty.
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V katastrálnom území obce prevládajú piesočnaté, hlinito-piesočnaté a piesočnato-hlinité (v
severozápadnej polovici ) a hlinité pôdne druhy (v juhovýchodnej polovici ). Pôdy sú bez skeletu až
stredne skeletnaté.
Náchylnosť pôd k erózii na väčšine riešeného územia je stredná až silná.
Hlavné pôdne typy v severozápadnej polovici obce sú - čiernice, sprievodné čiernice glejové a
gleje (prevažne na ľahkých nekarbonátových nivných sedimentoch, lokálne regosoly na pieskoch).
Hlavné pôdne typy v juhovýchodnej polovici obce sú - hnedé pôdy nasýtené a nenasýtené,
sprievodné rankre, lokálne hnedé pôdy oglejené (na stredne ťažkých až ľahších skeletnatých
zvetralinách rôznych hornín). Taktiež rendziny a rendziny hnedé, sprievodné litosoly, lokálne
rendziny sutinové a hnedé pôdy (na zvetralinách pevných karbonátových hornín).

2.6.10 GEOLOGICKÉ PODLOŽIE
Väčšiu časť územia okresu Malacky, do ktorého spadá aj obec Sološnica, zaberá Záhorská
nížina, ktorá je súčasťou Viedenskej tektonickej depresie Viedenskej kotliny. Na základe
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geologického vývoja je možné rozdeliť Záhorskú nížinu na Borskú nížinu a Chvojnícku pahorkatinu,
pričom okres Malacky sa rozprestiera na Borskej nížine. Borská nížina vznikla medzi Alpami a
Karpatmi poklesom zemskej kôry v neogéne a kvartéry. Jej výplň tvoria neogéne sedimenty, ktoré
vystupujú na povrch len ostrovkovite. Najväčšiu časť povrchu pokrývajú viate piesky. Východne
od Záhorskej nížiny leží pohorie Malých Karpát, ktoré je tvorené kryštalickými horninami
(kryštalickými bridlicami prikrytými druhohornými vápencami a kremencami). Na záhorskej strane
Malých Karpát sa nachádza Borinský a Plavecký Kras s jaskyňami, vyvieračkami a kaňonovitými
údoliami (Zbojnícka jaskyňa, Prepadlé, Deravá skala).

2.6.11 KLIMATICKÉ PODMIENKY
Na základe klimaticko-geografických typov Slovenska mikropriestor obce leží na rozhraní
oblastí s nížinnou klímou a horskou klímou. Patrí do mierne vlhkej oblasti prevažne teplej klímy
s miernou inverziou teplôt. Priemerná ročná teplota vzduchu v obci je 9,8 °C. Najchladnejší je
mesiac január, kedy priemerná mesačná teplota vzduchu dosahuje hodnoty -2,5 °C. Najteplejší
je mesiac júl s priemernou mesačnou teplotou 18,5 °C. Priemerný počet letných dní (dní s
maximálnou teplotou vzduchu 25°C a vyššou) je 40-50. Vykurovacie obdobie v riešenom území
trvá v priemere 220 dní.
Priemerný ročný úhrn zrážok je 650-800 mm. Najviac zrážok padne v mesiacoch máj, jún a júl
– priemerne za mesiac 60 mm zrážok. Priemerný počet dní so zrážkami 1 mm a viac je 90-110
dní. Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou za rok je 50-90, pričom najviac dní pripadá na
mesiace január a február.
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2.6.12 RASTLINSTVO
Lesný pôdny fond v katastrálnom území obce predstavuje 51,08 % územia obce. Väčšina lesov
na území obce sú súčasťou CHKO aj CHVÚ Malé Karpaty. Na toto územie v zmysle zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platí 2. stupeň ochrany. Do katastra obce Sološnica
zasahuje dubová vegetačná zóna. V povodiach riek sa nachádzajú jaseňovo-brestovo-dubové lesy,
nazývané aj tvrdý luh. Takisto sa vyskytujú jelšové lesy na slatinách. Najväčšiu plochu Malých
Karpát zaberajú karpatské dubovo-hrabové lesy. Skalné pozície osídľujú xerotermné dubové lesy s
dubom plstnatým a travinné spoločenstvá na skalách. Najvyššie položené časti katastra obce ležia
v bukových lesoch na vápencových a dolomitových podložiach.
Potenciálnu prirodzenú vegetáciu na väčšine riešeného územia predstavujú - nátržníkové
dubové lesy, jaseňovo-brestovo-dubové a jelšové lužné lesy, slatiniská, dubovo-hrabové lesy,
kvetnaté bukové a jedľové lesy, kyslomilné bukové podhorské lesy.
Vplyvom stredne intenzívneho hospodárenia pôvodná vegetačná pokrývka bola vo väčšej časti
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odstránená len v západnej polovici k.ú. obce, kde na miestach prirodzených kultúr sa nachádzajú
stredne úrodné poľnohospodárske pôdy Slovenska. Vo východnej polovici k.ú. obce pôvodná
vegetačná pokrývka je viac-menej zachovaná.

2.6.13 ŽIVOČÍŠSTVO
Z hľadiska živočíšnej regionalizácie Slovenska územie obce patrí do hraničného pásma medzi
Panónskou oblasťou a Západnými Karpatmi. Na území obce sa z poľovnej (srstnatej i pernatej)
zveri vo voľnej prírode nachádzajú všetky významné druhy ako sú srnec, diviak, bažant, jarabica a
zajac.

2.6.14 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Životné prostredie v obci aj na okolí je klasifikované ako II. prostredie - vyhovujúce. Jedným
z dôležitých prvkov vplývajúcich na prostredie je aj znečisťovanie ovzdušia. V obci sa na tom v
podstatnej miere podieľajú existujúce stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia a automobilová
doprava. V širšom regióne na znečisťovanie ovzdušia a tým aj na zhoršovanie životného prostredia
pôsobí spoločnosť na výrobu cementu CRH (Slovensko) a.s.
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2.6.15 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
V rámci ochrany prírody a krajiny je potrebné dbať predovšetkým na ochranu 3 základných
zložiek: vody, ovzdušia a samotnej prírody a krajiny. Starostlivosť o vodu je vymedzená v zákone
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov. Tento zákon
vytvára podmienky na všestrannú ochranu povrchových a podzemných vôd, vrátane vodných
ekosystémov a od vôd priamo závislých krajinných ekosystémov, na zlepšenie stavu povrchových
vôd a na ich účelné a hospodárne využívanie. Na ochranu ovzdušia slúži zákon č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší v znení neskorších predpisov o ochrane ovzdušia, ktorý upravuje práva a povinnosti
právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou
činnosťou a spôsobom obmedzenia následkov znečisťovania. Základným právnym predpisom
na ochranu prírody je zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov.
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Mapa národných parkov a chránených krajinných oblastí SR

Pre územnú ochranu prírody a krajiny sa ustanovuje 5 stupňov ochrany. Rozsah obmedzení sa
so zvyšujúcim stupňom ochrany zväčšuje. Medzi veľkoplošné chránené územia patria chránené
krajinné oblasti a národné parky a ich ochranné pásma, medzi maloplošné patria chránené areály,
prírodné rezervácie, prírodné pamiatky a chránené krajinné prvky.
V obci sa nachádzajú dve chránené územia:
• Národná prírodná rezervácia Roštún,
• časť k.ú. obce Sološnica leží v CHKO Malé Karpaty, ktorá bola vyhlásená vyhláškou MK SR č. 64/
1976 Zb. a spresnená vyhláškou MŽP SR č. 138/2001 Z.z.
Medzi chránené územia patria tiež lokality NATURA 2000. Ide o názov sústavy chránených
území členských krajín Európskej únie a hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného
dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok. Sústavu
NATURA 2000 tvoria dva typy území - Územia európskeho významu a Chránené vtáčie územia.
V riešenom území sa nachádza jedno chránené územie európskeho významu v systéme Natura
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2000 a to ÚEV Biele hory.
Biotopy druhov vtákov európskeho významu a biotopy sťahovavých druhov vtákov možno na
účel zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania vyhlásiť za chránené vtáčie územia. Na základe
uznesenia vlády SR č. 66 zo dňa 9.7.2003 do riešeného územia zasahuje jedno navrhované
chránené vtáčie územie - Chránené vtáčie územie Malé Karpaty.

2.6.16 LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIA A POTENCIÁLNE ROZVOJOVÉ
PLOCHY
Limity využitia územia vyplývajú zo záväznej časti územného plánu obce. Z pohľadu prírodnoenvironmentálnej analýzy ide o územia, ktoré sú definované v zmysle zákona o ochrane prírody a
krajiny č. 543/2002 a vyhláškou Ministerstva ŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/
2002 o ochrane prírody a krajiny. Potenciálne rozvojové plochy sú územia, ktoré je možné využiť
na rozvoj takých činností, ktoré sú v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny a nenarušia
ráz a charakter obce.

2.6.17 ZHRNUTIE PRÍRODNO-ENVIRONMENTÁLNEJ ANALÝZY
Životné prostredie v obci aj na okolí je klasifikované ako II. prostredie - vyhovujúce. Jedným
z dôležitých prvkov vplývajúcich na prostredie je aj znečisťovanie ovzdušia. V obci sa na tom v
podstatnej miere podieľajú existujúce stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia, automobilová
doprava (hlavne nákladná), spoločnosť na výrobu cementu CRH (Slovensko) a.s., výroba kameniva
vo firme ALAS. V záujmovom území najväčším zdrojom hluku je intenzívna doprava prechádzajúca
obytnou zónou na ceste II/501.
Obec zabezpečuje pravidelný vývoz komunálneho odpadu, má uzavretú zmluvu so
spoločnosťou KOSIT. Podporuje a usmerňuje obyvateľov k znižovaniu komunálneho odpadu jeho
separáciou. Obec už začala s budovaním obecného Zberného dvora.
Obec leží na rozhraní oblastí s nížinnou klímou a horskou klímou. Patrí do mierne vlhkej
oblasti prevažne teplej klímy s miernou inverziou teplôt. V obci sa nachádzajú dve chránené
územia - Národná prírodná rezervácia Roštún, časť územia obce Sološnica leží v CHKO Malé
Karpaty. Taktiež tu môžeme nájsť chránené územie európskeho významu v systéme Natura 2000
- ÚEV Biele hory.
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2.7 ZHODNOTENIE PRIESKUMOV VEREJNEJ MIENKY
Prieskum verejnej mienky tvorí samostatnú prílohu k dokumentu PHRSR.

2.8 SWOT ANALÝZA
SWOT analýza je základným analytickým nástrojom, ktorý slúži na zhodnotenie súčasného
stavu riešeného územia.

2.8.1 CELKOVÁ SWOT ANALÝZA
Výsledná SWOT analýza
Silné stránky

»

Poľnohospodárstvo a lesné
hospodárstvo

»

Podmienky pre turistiku a
cykloturistiku

Slabé stránky

»
8

7

Nízka miera nezamestnanosti

7

»

Školstvo v obci (MŠ a ZŠ)

8

»

Dobrá technická aj dopravná

»

Klimatické a prírodné podmienky
pre CR

»

Separovaný zber odpadu

»

Neustále aktivity k zlepšovaniu
kvality životného prostredia

Príležitosti

podnikateľské aktivity v oblasti

6

6

»

Absencia sociálneho zariadenia

»

Obmedzené ordinačné hodiny lekára
v Zdravotníckom stredisku

»

Nízky podiel obyvateľov s
vysokoškolským vzdelaním

»

Znečišťovanie ovzdušia cementárňou

»

Dopravná preťaženosť centra obce
na ceste II/501-prechodná obec

7

6

7

6

6

5
7
Ohrozenia
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»

Zvyšujúci sa záujem o cyklodopravu
a cykloturistiku

»

Obnovenie tradičných remesiel

»

Zriadenie Domova sociálnych
služieb

»

Revitalizácia Sološníckeho potoka a
vodozádržné opatrenia

»

Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok

SOLOŠNICA

8

7

8

8

7

»

Znižovanie podpory pre

7

pôdohospodársku činnosť

»

Odsťahovanie vzdelaných obyvateľov

8

z obce

»

Výrazné starnutie populácie

»

Rast marginalizácie, vytláčanie

6

6

rizikových skupín z trhu práce

»

Enviromentálna záťaž vplyvom

7

tranzitnej dopravy

»

Negatívne dôsledky klimatických
7

zmien na poľnohospodársku
prvovýrobu

2.8.0.1 TYP VÝSLEDNEJ STRATÉGIE
Na základe hodnôt z tejto tabuľky bolo možné určiť typ výslednej stratégie. Zatiaľ čo rozdiel
silných a slabých stránok vyšiel 54 - 40 = 14, rozdiel príležitostí a ohrození bol 38 - 41 = -3, čo
spoločne udáva defenzívny typ stratégie.
Ide o typ stratégie, ktorý je zvolený pri prevahe silných stránok a ohrození. Defenzívna
stratégia je charakteristická pre dobre zabezpečené riešené územie, ktoré sa však nachádza v
nepriaznivom prostredí. Defenzívna stratégia chráni získanú pozíciu riešeného územia.
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2.9 MATICA VZÁJOMNÝCH VÄZIEB SWOT ANALÝZY
FORMULÁR Č. A 11 - MATICA VZÁJOMNÝCH VÄZIEB SWOT ANALÝZY
1) Zvyšujúci sa
záujem o
cyklodopravu a
cykloturistiku
A) Poľnohospodárstvo a

4) Revitalizácia
2) Obnovenie

3) Zriadenie

Sološníckeho

5) Rekonštrukcia

tradičných

Domova sociálnych

potoka a

kultúrnych

remesiel

služieb

vodozádržné

pamiatok

opatrenia
++

lesné hospodárstvo
B) Podmienky pre
turistiku a

++

cykloturistiku
C) Nízka miera
nezamestnanosti
D) Školstvo v obci (MŠ a
ZŠ)
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1) Zvyšujúci sa
záujem o
cyklodopravu a
cykloturistiku

4) Revitalizácia
2) Obnovenie

3) Zriadenie

Sološníckeho

5) Rekonštrukcia

tradičných

Domova sociálnych

potoka a

kultúrnych

remesiel

služieb

vodozádržné

pamiatok

opatrenia

E) Dobrá technická aj
dopravná infraštruktúra
F) Klimatické a prírodné
podmienky pre CR

+

+

+

++

G) Separovaný zber
odpadu
H) Neustále aktivity k
zlepšovaniu kvality
životného prostredia
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Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja riešeného územia
pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík. Určuje hlavné ciele a
priority rozvoja územia pri rešpektovaní princípov regionálnej
politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného
rozvoja. Po zhodnotení pripravenosti projektových zámerov sa
navrhuje celá štruktúra jednotlivých cieľov, priorít, opatrení a
aktivít, ktoré je potrebné postupne naplniť.
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3.1 OPIS ROZVOJOVEJ STRATÉGIE
V rámci rozvojovej stratégie bola vyhotovená hierachicky usporiadaná štruktúra cieľov, priorít,
opatrení a aktivít. V nadväznosti na ciele boli definované priority a opatrenia, ktoré ich bližšie
špecifikujú. Najdôležitejšou časťou sú aktivity, teda konkrétne projektové zámery, realizáciou
ktorých bude zároveň postupne naplnená vízia obce.

3.2 VÍZIA

„Sološnica-nadregionálne centrum cestovného
ruchu so spokojným a aktívnym obyvateľstvom
vo vysokokvalitnom životnom prostredí, obec
zabezpečujúca kvalitné služby pre obyvateľov aj
návštevníkov obce.“
3.3 HIERARCHICKÁ ŠTRUKTÚRA


Monitorovanie  Finančný rámec  Hodnotiace kritérium 
Výnosovo-nákladová analýza  Mapa aktivít 
Ukazovateľ výstupu



Projektový zámer



Príprava projektu

Akčný plán



CIEĽ 1: HOSPODÁRSKA OBLASŤ
Priorita 1.1: Infraštruktúra
Opatrenie 1.1.1: Historické pamiatky
Aktivita 1.1.1.1: Pokračovanie v rekonštrukcii historických pamiatok



Opatrenie 1.1.2: Podpora CR
Aktivita 1.1.2.1: Vybudovať cyklochodník v obci
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Aktivita 1.1.2.2: Vybudovať náučný chodník


Aktivita 1.1.2.3: Zriadenie ubytovacieho zariadenia

Opatrenie 1.1.3: Doprava v obci
Aktivita 1.1.3.1: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a mostov


Aktivita 1.1.3.2: Vybudovanie parkovacej plochy pri športovom areály

Aktivita 1.1.3.3: Rekonštrukcia a budovanie chodníkov

Opatrenie 1.1.4: Plynofikácia
Aktivita 1.1.4.1: Plynofikácia lokality IBV Padelky


Aktivita 1.1.4.2: Plynofikácia Zdravotného strediska

Opatrenie 1.1.5: Požiarna bezpečnosť
Aktivita 1.1.5.1: Výstavba požiarnej zbrojnice



Opatrenie 1.1.6: Dažďová voda
Aktivita 1.1.6.1: Budovanie a rekonštrukcia odvodňovacích kanálov dažďovej vody




Opatrenie 1.1.7: Športová zóna
Aktivita 1.1.7.1: Zabezpečenie zavlažovacieho systému pre ihrisko



CIEĽ 2: SOCIÁLNA OBLASŤ
Priorita 2.1: Kvalita života v obci
Opatrenie 2.1.1: Služby obce
Aktivita 2.1.1.1: Rozšírenie cintorína



Aktivita 2.1.1.2: Rekonštrukcia a zateplenie OU a KD


Aktivita 2.1.1.3: Modernizácia učební

Aktivita 2.1.1.4: Denný stacionár

Aktivita 2.1.1.5: Rekonštrukcia budovy na zastávke

Aktivita 2.1.1.6: Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove OU a KD



Aktivita 2.1.1.7: Rekonštrukcia výdajne jedál v MŠ


Aktivita 2.1.1.8: Rekonštrukcia a výstavba športovísk

CIEĽ 3: ENVIROMENTÁLNA OBLASŤ
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Priorita 3.1: Ochrana prírody
Opatrenie 3.1.1: Zelená obec
Aktivita 3.1.1.1: Parkové úpravy



Opatrenie 3.1.2: Čistá príroda
Aktivita 3.1.2.1: Dobudovanie kanalizácie



Aktivita 3.1.2.2: Vybudovanie zberného dvora s kompostoviskom
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PROGRAMOVÁ ČASŤ
Programová (plánovacia) časť obsahuje najmä zoznam opatrení
a aktivít, potrebných na zabezpečenie realizácie PHRSR.
Obsahuje podrobnejšie rozpracovanie cieľov minimálne na
úroveň opatrení a aktivít, ktoré sú tvorené vecne príbuznými
skupinami projektov.
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FORMULÁR Č. P 1 - PREHĽAD OPATRENÍ, PROJEKTOV A AKTIVÍT PODĽA
OBLASTÍ
Opatrenie

Projekt/Aktivita

Prioritná oblasť

1.1.1.1 Pokračovanie v
1.1.1 Historické pamiatky

rekonštrukcii historických
pamiatok
1.1.2.1 Vybudovať
cyklochodník v obci

1.1.2 Podpora CR

1.1.2.2 Vybudovať náučný
chodník
1.1.2.3 Zriadenie
ubytovacieho zariadenia
1.1.3.1 Rekonštrukcia
miestnych komunikácií a
mostov

1.1.3 Doprava v obci

1.1.3.2 Vybudovanie

1.1 Infraštruktúra

parkovacej plochy pri
športovom areály
1.1.3.3 Rekonštrukcia a
budovanie chodníkov
1.1.4.1 Plynofikácia lokality

1.1.4 Plynofikácia

IBV Padelky
1.1.4.2 Plynofikácia
Zdravotného strediska

1.1.5 Požiarna bezpečnosť
1.1.6 Dažďová voda

1.1.5.1 Výstavba požiarnej
zbrojnice
1.1.6.1 Budovanie a
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2021 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

Opatrenie

SOLOŠNICA

Projekt/Aktivita

Prioritná oblasť

rekonštrukcia
odvodňovacích kanálov
dažďovej vody
1.1.7.1 Zabezpečenie
1.1.7 Športová zóna

zavlažovacieho systému pre
ihrisko
2.1.1.1 Rozšírenie cintorína
2.1.1.2 Rekonštrukcia a
zateplenie OU a KD
2.1.1.3 Modernizácia učební
2.1.1.4 Denný stacionár
2.1.1.5 Rekonštrukcia

2.1.1 Služby obce

budovy na zastávke

2.1 Kvalita života v obci

2.1.1.6 Rekonštrukcia
sociálnych zariadení v
budove OU a KD
2.1.1.7 Rekonštrukcia
výdajne jedál v MŠ
2.1.1.8 Rekonštrukcia a
výstavba športovísk
3.1.1 Zelená obec

3.1.1.1 Parkové úpravy
3.1.2.1 Dobudovanie
kanalizácie

3.1.2 Čistá príroda

3.1.2.2 Vybudovanie

3.1 Ochrana prírody

zberného dvora s
kompostoviskom
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2021 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

SOLOŠNICA

FORMULÁR Č. P 2 - ZOZNAM UKAZOVATEĽOV CIEĽOV/PRIORITNÝCH OBLASTÍ
Ukazovateľ

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 1: Infraštruktúra
Opatrenie 1.1.1/Aktivita 1.1.1.1: Historické pamiatky/Pokračovanie v rekonštrukcii historických pamiatok
Hlavné
ukazovatele

Atraktívne historické pamiatky

Ukazovatele

Počet

vplyvu

2021

2023

1

4

Návrat na hierarchickú štruktúru
Ukazovateľ

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 1: Infraštruktúra
Opatrenie 1.1.2/Aktivita 1.1.2.1: Podpora CR/Vybudovať cyklochodník v obci
Hlavné
ukazovatele

Cyklodoprava

Ukazovatele
vplyvu

Počet

2022

2024

0

1

2023

2023

Opatrenie 1.1.2/Aktivita 1.1.2.2: Podpora CR/Vybudovať náučný chodník
Hlavné

Náučný chodník

Ukazovatele
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2021 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ
ukazovatele

SOLOŠNICA

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

dopadu

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

0

1

Opatrenie 1.1.2/Aktivita 1.1.2.3: Podpora CR/Zriadenie ubytovacieho zariadenia
Hlavné
ukazovatele

Ubytovacie zariadenie

Ukazovatele

Kapacita

dopadu

2022

2024

0

10

Návrat na hierarchickú štruktúru
Ukazovateľ

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 1: Infraštruktúra
Opatrenie 1.1.3/Aktivita 1.1.3.1: Doprava v obci/Rekonštrukcia miestnych komunikácií a mostov
Hlavné
ukazovatele

Kvalitné cesty a mosty v obci

Ukazovatele
vplyvu

Dĺžka

2022

2022

Opatrenie 1.1.3/Aktivita 1.1.3.2: Doprava v obci/Vybudovanie parkovacej plochy pri športovom areály
Hlavné

Rozšírenie parkovacích plôch v

Ukazovatele

ukazovatele

obci

vplyvu
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2021 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ

SOLOŠNICA

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Opatrenie 1.1.3/Aktivita 1.1.3.3: Doprava v obci/Rekonštrukcia a budovanie chodníkov
Hlavné
ukazovatele

Bezpečný pohyb chodcov

Ukazovatele

Dĺžka

vplyvu

2021

2024

Návrat na hierarchickú štruktúru
Ukazovateľ

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 1: Infraštruktúra
Opatrenie 1.1.4/Aktivita 1.1.4.1: Plynofikácia/Plynofikácia lokality IBV Padelky
Hlavné
ukazovatele

Plynofikovaná IBV Padelky

Ukazovatele
dopadu

Počet

2021

2022

0

1

Opatrenie 1.1.4/Aktivita 1.1.4.2: Plynofikácia/Plynofikácia Zdravotného strediska
Hlavné

Budova strediska napojená na

Ukazovatele

ukazovatele

plynovú prípojku

dopadu

Počet

2024

2024

0

1

Návrat na hierarchickú štruktúru
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2021 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ

SOLOŠNICA

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 1: Infraštruktúra
Opatrenie 1.1.5/Aktivita 1.1.5.1: Požiarna bezpečnosť/Výstavba požiarnej zbrojnice
Hlavné
ukazovatele

Kvalitná požiarna zbrojnica

Ukazovatele

Počet

vplyvu

2021

2022

0

1

Návrat na hierarchickú štruktúru
Ukazovateľ

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 1: Infraštruktúra
Opatrenie 1.1.6/Aktivita 1.1.6.1: Dažďová voda/Budovanie a rekonštrukcia odvodňovacích kanálov dažďovej vody
Hlavné

Odvedenie dažďovej vody mimo

Ukazovatele

ukazovatele

spevnených plôch

vplyvu

Dĺžka

2023

2025

Návrat na hierarchickú štruktúru
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2021 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

SOLOŠNICA

Ukazovateľ

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 1: Infraštruktúra
Opatrenie 1.1.7/Aktivita 1.1.7.1: Športová zóna/Zabezpečenie zavlažovacieho systému pre ihrisko
Hlavné
ukazovatele

Ukazovatele

Kvalitný trávnik

Počet

vplyvu

2025

2025

0

1

Návrat na hierarchickú štruktúru
Ukazovateľ

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 1: Kvalita života v obci
Opatrenie 2.1.1/Aktivita 2.1.1.1: Služby obce/Rozšírenie cintorína
Hlavné
ukazovatele

Plocha cintorína

Ukazovatele
vplyvu

Plocha

2021

2022

Opatrenie 2.1.1/Aktivita 2.1.1.2: Služby obce/Rekonštrukcia a zateplenie OU a KD
Hlavné

Energeticky úspornejšia budova

Ukazovatele

ukazovatele

OU a KD

vplyvu
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2021 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

SOLOŠNICA

Ukazovateľ

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Opatrenie 2.1.1/Aktivita 2.1.1.3: Služby obce/Modernizácia učební
Hlavné
ukazovatele

Ukazovatele

Moderne učebne

vplyvu

Počet

2021

2021

2023

2025

0

1

Opatrenie 2.1.1/Aktivita 2.1.1.4: Služby obce/Denný stacionár
Hlavné
ukazovatele

Stacionár pre dôchodcov

Ukazovatele
vplyvu

Počet

Opatrenie 2.1.1/Aktivita 2.1.1.5: Služby obce/Rekonštrukcia budovy na zastávke
Hlavné
ukazovatele

Autobusová zastávka

Ukazovatele
dopadu

Počet

2023

2023

0

1

Opatrenie 2.1.1/Aktivita 2.1.1.6: Služby obce/Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove OU a KD
Hlavné

Kvalita a bezpečnosť sociálnych

Ukazovatele

ukazovatele

zariadení

vplyvu

Počet

2024

2024

0

2

Opatrenie 2.1.1/Aktivita 2.1.1.7: Služby obce/Rekonštrukcia výdajne jedál v MŠ
Hlavné

Hygienická výdajňa jedál

Ukazovatele
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2021 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

SOLOŠNICA

Ukazovateľ

Definícia

ukazovatele

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

vplyvu

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

0

1

Opatrenie 2.1.1/Aktivita 2.1.1.8: Služby obce/Rekonštrukcia a výstavba športovísk
Hlavné

Podmienky pre verejné

Ukazovatele

ukazovatele

športovanie

vplyvu

Počet

2024

2025

0

2

Návrat na hierarchickú štruktúru
Ukazovateľ

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 1: Ochrana prírody
Opatrenie 3.1.1/Aktivita 3.1.1.1: Zelená obec/Parkové úpravy
Hlavné

Oddychová a relaxačná parková

Ukazovatele

ukazovatele

zóna

výsledku

Počet

2022

2024

0

2

Návrat na hierarchickú štruktúru
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2021 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

SOLOŠNICA

Ukazovateľ

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 1: Ochrana prírody
Opatrenie 3.1.2/Aktivita 3.1.2.1: Čistá príroda/Dobudovanie kanalizácie
Hlavné
ukazovatele

Kanalizačná sieť

Ukazovatele
vplyvu

Počet

2021

2023

0

1

Opatrenie 3.1.2/Aktivita 3.1.2.2: Čistá príroda/Vybudovanie zberného dvora s kompostoviskom
Hlavné
ukazovatele

Zberný dvor s kompostoviskom

Ukazovatele
vplyvu

Počet

2023

2023

0

1

Návrat na hierarchickú štruktúru
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2021 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

SOLOŠNICA

FORMULÁR Č. P 3 - SÚHRNNÝ PREHĽAD PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV
Poradové číslo

3

Názov obce

Sološnica

Názov investora

Obecný úrad Sološnica

Typ zámeru

Podpora turizmu

Vzťah k územnému plánu

Aktivita v súlade s územným plánom

Klasifikácia investície ( stavby) triedy
Zameranie projektu

Na cestovný ruch v obci
Náučný chodník v extraviláne obce, osadené lavičky,

Stručný popis

altánky, informačné tabuľe o zaujímavostiach okolitej
prírody (flóra a fauna), o ochrane prírody, o histórii
obce

Oblasť, na ktorú je projektový

Oblasť

Kategória

Iné

zámer orientovaný
Ukazovatele výstupov
Stav pripravenosti projektového

Ukazovateľ/jednotka

Plánovaná hodnota

Počet

1

Stav

Iné

zámeru
Predpokladaný termín realizácie
(od-do)

2023 až 2023

Predpokladané náklady

20 000 €

Priorita zámeru

Priorita

Iné

Spolupráca partnerov pri
realizácií
Realizácia projektu je viazaná na
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2021 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

SOLOŠNICA

podmienku

Návrat na hierarchickú štruktúru
FORMULÁR Č. P 4 - FORMULÁR NA PRÍPRAVU PROJEKTOV
Názov projektu

Pokračovanie v rekonštrukcii historických pamiatok

Garant

Obec Sološnica

Kontaktná osoba garanta

Anna Čermáková

Partneri garanta

Pamiatkári a farský úrad

Začatie a ukončenie projektu

2021 až 2023

Stav projektu pred realizáciou

Zničené, poškodené historické pamiatky

Cieľ projektu

Podporiť cestovný ruch

Výstupy

Obnovené pamiatky

Používatelia

Obyvatelia a návštevníci

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká

Vandalizmus

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Vybudovať cyklochodník v obci

Garant

Obec Sološnica

Kontaktná osoba garanta

Anna Čermáková

Partneri garanta

Projektant a stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2024

Stav projektu pred realizáciou

Absencia cyklochodníka

Cieľ projektu

Zvýšiť bezpečnosť cyklistov
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2021 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

SOLOŠNICA

Výstupy

Vybudovaný chodník pre cyklistov

Používatelia

Cyklisti

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Vybudovať náučný chodník

Garant

Obec Sološnica

Kontaktná osoba garanta

Anna Čermáková

Partneri garanta

Ochrancovia prírody

Začatie a ukončenie projektu

2023 až 2023

Stav projektu pred realizáciou

Absencia náučného chodníka

Cieľ projektu

Podporiť CR

Výstupy

Zaujímavý náučný chodník

Používatelia

Návštevníci, turisti

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká

Vandalizmus

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a mostov

Garant

Obec Sološnica

Kontaktná osoba garanta

Anna Čermáková

Partneri garanta

Projektant a stavebná spoločnosť
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2021 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

SOLOŠNICA

Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2022

Stav projektu pred realizáciou

Zlý technický stav miestnych komunikácií a mostov

Cieľ projektu

Kvalita života v obci

Výstupy

Cesty a mosty

Používatelia

Obyvatelia a návštevníci

Indikátory monitoringu

Dĺžka

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Plynofikácia lokality IBV Padelky

Garant

Obec Sološnica

Kontaktná osoba garanta

Anna Čermáková

Partneri garanta

Projektant a stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2021 až 2022

Stav projektu pred realizáciou

Nedobudovaná plynovodná sieť

Cieľ projektu

Dobudovaná infraštruktúra

Výstupy

Plynofikovaná IBV

Používatelia

Obyvatelia lokality

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Rozšírenie cintorína
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2021 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

SOLOŠNICA

Garant

Obec Sološnica

Kontaktná osoba garanta

Anna Čermáková

Partneri garanta
Začatie a ukončenie projektu

2021 až 2022

Stav projektu pred realizáciou

Nedostatočná plocha cintorína

Cieľ projektu

Zvýšiť plochu cintorína

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Plocha

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Výstavba požiarnej zbrojnice

Garant

Obec Sološnica

Kontaktná osoba garanta

Anna Čermáková

Partneri garanta

Projektant a stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2021 až 2022

Stav projektu pred realizáciou

Nevyhovujúci technický stav existujúcej starej požiarnej
zbrojnice

Cieľ projektu

Skvalitniť požiarnu bezpečnosť

Výstupy

Požiarna zbrojnica

Používatelia

Požiarnici, hasiči

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
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2021 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

SOLOŠNICA

Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Rekonštrukcia a zateplenie OU a KD

Garant

Obec Sološnica

Kontaktná osoba garanta

Anna Čermáková

Partneri garanta

Projektant a stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2021 až 2022

Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu

Nevyhovujúci technický stav budovy a vysoké
prevádzkové náklady
Skvalitniť život v obci

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Modernizácia učební

Garant

Obec Sološnica

Kontaktná osoba garanta

Anna Čermáková

Partneri garanta
Začatie a ukončenie projektu

2021 až 2021

Stav projektu pred realizáciou

Nevyhovujúce učebne

Cieľ projektu

Inšpirujúce prostredie v škole
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Výstupy
Používatelia

Žiaci a učitelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká

Vandalizmus

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Denný stacionár

Garant

Obec Sološnica

Kontaktná osoba garanta

Anna Čermáková

Partneri garanta

Projektant a stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2023 až 2025

Stav projektu pred realizáciou

Absencia denného stacionára

Cieľ projektu

Skvalitniť život v obci

Výstupy

Stacionár

Používatelia

Dôchodcovia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Parkové úpravy

Garant

Obec Sološnica

Kontaktná osoba garanta

Anna Čermáková

Partneri garanta

Záhradnícka spoločnosť
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Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2024

Stav projektu pred realizáciou

Nevyhovujúce parkové zóny v obci

Cieľ projektu

Skvalitniť život v obci

Výstupy

Parky

Používatelia

Obyvatelia, návštevníci

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká

Vandalizmus

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Dobudovanie kanalizácie

Garant

Obec Sološnica

Kontaktná osoba garanta

Anna Čermáková

Partneri garanta

Projektant a stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2021 až 2023

Stav projektu pred realizáciou

Nedostatočne vybudovaná kanalizačná sieť

Cieľ projektu

Neznečisťovať prírodu

Výstupy

Kanalizácia

Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Vybudovanie zberného dvora s kompostoviskom
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Garant

Obec Sološnica

Kontaktná osoba garanta

Anna Čermáková

Partneri garanta

Projektant a stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2023 až 2023

Stav projektu pred realizáciou

Začatá realizácia - vysporiadaný pozemok a
vybudované stojisko kontajnerov

Cieľ projektu

Dokončiť zberný dvor s kompostoviskom

Výstupy

Miesto pre dočasné bezpečné uloženie odpadu

Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Budovanie a rekonštrukcia odvodňovacích kanálov
dažďovej vody

Garant

Obec Sološnica

Kontaktná osoba garanta

Anna Čermáková

Partneri garanta

Cestári

Začatie a ukončenie projektu

2023 až 2025

Stav projektu pred realizáciou

Stojatá voda/mláky na cestách a chodníkoch po daždi

Cieľ projektu

Skvalitniť život v obci

Výstupy

Odvedenie dažďovej vody

Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Dĺžka
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Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Vybudovanie parkovacej plochy pri športovom areály

Garant

Obec Sološnica

Kontaktná osoba garanta

Anna Čermáková

Partneri garanta

Stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2021 až 2021

Stav projektu pred realizáciou

Nedostatok parkovacích miest pri športovej zóne

Cieľ projektu

Rozšíriť plochu na parkovanie

Výstupy

Parkovisko

Používatelia

Športujúci obyvatelia a návštevníci

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Zabezpečenie zavlažovacieho systému pre ihrisko

Garant

Obec Sološnica

Kontaktná osoba garanta

Anna Čermáková

Partneri garanta

Spoločnosť na realizáciu zavlažovacích systémov

Začatie a ukončenie projektu

2025 až 2025

Stav projektu pred realizáciou

Nekvalitný trávnik na ktorom je zvýšené riziko úrazu

Cieľ projektu

Zvýšiť bezpečnosť športovcov na ihrisku
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Výstupy

Kvalita trávnika pre športovanie

Používatelia

Športovci

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Plynofikácia Zdravotného strediska

Garant

Obec Sološnica

Kontaktná osoba garanta

Anna Čermáková

Partneri garanta

Plynári

Začatie a ukončenie projektu

2024 až 2024

Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu

Budova Zdravotníckeho strediska nenapojená na
plynovú prípojku
Zníženie prevádzkových nákladov v obecnej budove

Výstupy
Používatelia
Indikátory monitoringu

Obyvatelia a poskytovatelia služieb v Zdravotnom
stredisku
Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Rekonštrukcia budovy na zastávke

Garant

Obec Sološnica

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
14. MÁJA 2021

OBCE-EPRO.SK

87

2021 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

SOLOŠNICA

Kontaktná osoba garanta

Anna Čermáková

Partneri garanta

Stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2023 až 2023

Stav projektu pred realizáciou

Nevyhovujúci technický stav budovy na zastávke

Cieľ projektu

Skvalitniť život v obci

Výstupy

Čakací priestor zastávky

Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove OU a KD

Garant

Obec Sološnica

Kontaktná osoba garanta

Anna Čermáková

Partneri garanta

Stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2024 až 2024

Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu

Nevyhovujúci technický stav sociálnych zariadení na
OU a KD
Skvalitniť sociálne zázemie

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká

Vandalizmus, napr. počas kultúrnych akcií
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Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Rekonštrukcia výdajne jedál v MŠ

Garant

Obec Sološnica

Kontaktná osoba garanta

Anna Čermáková

Partneri garanta

Stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2022

Stav projektu pred realizáciou

Nepostačujúca kapacita výdajne

Cieľ projektu

Skvalitniť vydávanie jedál

Výstupy

Výdajňa jedla

Používatelia

Stravníci v MŠ

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Rekonštrukcia a výstavba športovísk

Garant

Obec Sološnica

Kontaktná osoba garanta

Anna Čermáková

Partneri garanta

Spoločnosť realizujúca ihriská

Začatie a ukončenie projektu

2024 až 2025

Stav projektu pred realizáciou

Potreba rozšíriť možnosti športovania

Cieľ projektu

Zdravý pohyb obyvateľov

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia
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Indikátory monitoringu

SOLOŠNICA

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká

Vandalizmus

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Zriadenie ubytovacieho zariadenia

Garant

Obec Sološnica

Kontaktná osoba garanta

Anna Čermáková

Partneri garanta

Projektant a stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2024

Stav projektu pred realizáciou

Absencia ubytovacieho zariadenia

Cieľ projektu

Podporiť CR

Výstupy
Používatelia

Návštevníci, turisti

Indikátory monitoringu

Kapacita

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Rekonštrukcia a budovanie chodníkov

Garant

Obec Sološnica

Kontaktná osoba garanta

Anna Čermáková

Partneri garanta

Stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2021 až 2024

Stav projektu pred realizáciou

Zóny s nedobudovanými chodníkmi a nevyhovujúci
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technický stav existujúcich chodníkov na niektorých
úsekoch
Cieľ projektu

Bezpečnosť chodcov

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Dĺžka

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
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SOLOŠNICA

REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť je zameraná na popis postupov
inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie
PHRSR. Ďalej obsahuje systém monitorovania a hodnotenia
plnenia programu na základe stanovených merateľných
ukazovateľov a vecný a časový harmonogram realizácie
programu formou akčných plánov.
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5.1 INŠTITUCIONÁLNE A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
Inštitucionálne a organizačné parametre definuje zákon NR SR č. 369/1990 Z. z., o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. Obec podľa novely zákona č. 539/2008: spracúva, schvaľuje,
riadi a pravidelne vyhodnocuje plnenie PHRSR, poskytuje súčinnosť pri príprave a realizácií
PHRSR VÚC v území regiónu, poskytuje súčinnosť pri príprave regionálnych operačných
programov a spolupracuje pri zabezpečovaní rozvojových spoločných zámerov. Do procesu
zabezpečenia realizácie jednotlivých opatrení sú zapojené štyri organizačné zložky:

Riadiacim orgánom, zodpovedným za zabezpečenie realizácie PHRSR, je starosta/starostka
a obecné zastupiteľstvo. Orgán navrhuje, riadi a zlepšuje procesy rozvoja s cieľom podporovať
politiku a stratégiu definovanú v schválenom programovom dokumente tak, aby ním
zabezpečované činnosti boli s ostatnými orgánmi koordinované a prispievali k efektívnosti a
účinnosti podpory rozvoja aktivít na území obce.
Výkonným orgánom sú poverení pracovníci. Jedná sa zároveň aj o externé firmy, ktoré budú
vykonávať plnenie jednotlivých aktivít a rozvojových cieľov riešeného územia.
Finančným orgánom je hlavná účtovníčka/účtovník riešeného územia. Dohliada na spracovanie
všetkých dokumentov do účtovníctva a administratívy riešeného územia.
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Kontrolný orgán je zastúpený hlavným kontrolórom/hlavnou kontrolórkou riešeného územia.
Ten dohliada na vykonávanie jednotlivých aktivít na obecnej úrovni. Jeho úlohou je kontrolovať
naplnenie jednotlivých opatrení a vypracovávať správu o kontrole.

FORMULÁR Č. R 2 - KRITÉRIÁ HODNOTENIA PHRSR

Skupina kritérií/Kritérium

Váha

Rozsah

kritéria/

bodového

Body

hodnotenia

Poznámka

Dokument spĺňa potrebné
Obsah dokumentu

3

0-4

náležitosti, avšak neobsahuje
všetky doplnkové formuláre.
Dokument je po odbornej
stránke zrozumiteľný, avšak

Zrozumiteľnosť dokumentu

3

0-4

niektoré časti sú zbytočne
zložito písané pre laickú
verejnosť.

Prehľadnosť dokumentu

4

0-4

Väzby dokumentu na iné
strategické dokumenty na
miestnej, regionálnej

s potenciálom územia

a atraktívny dizajn.
PHRSR nadväzuje len na

2

0-4

a národnej úrovni
Súlad navrhovanej stratégie

Dokument má jasnú štruktúru

základné strategické
dokumenty VÚC (územný plán
a PHRSR).
Zvolená stratégia je ideálna

4

0-4

vzhľadom k potenciálu daného
územia.
Jednotlivé kroky

Postupy monitorovania a
hodnotenia

3

0-4

monitorovania a hodnotenia
spĺňajú všetky náležitosti, ale
sú popísané príliš všeobecne.
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Skupina kritérií/Kritérium

Iné...

Váha

Rozsah

kritéria/

bodového

Body

hodnotenia

...

0-4

Poznámka

...

FORMULÁR Č. R 1 - AKČNÝ PLÁN
Akčný plán pre oblasť 1.1 Infraštruktúra
Opatrenie, aktivita

Termín
(rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

Opatrenie 1.1.1: Historické pamiatky
Aktivita 1.1.1.1:
Pokračovanie v

2021 až

Obec

rekonštrukcii

2023

Sološnica

80 000 €

Počet - 2023

historických pamiatok
Opatrenie 1.1.2: Podpora CR
Aktivita 1.1.2.1:
Vybudovať cyklochodník
v obci
Aktivita 1.1.2.2:
Vybudovať náučný
chodník
Aktivita 1.1.2.3:
Zriadenie ubytovacieho
zariadenia

2022 až

Obec

2024

Sološnica

2023 až

Obec

2023

Sološnica

2022 až

Obec

2024

Sološnica

140 000 €

Počet - 2024

20 000 €

Počet - 2023

Náklady budú
uvedené v

Kapacita - 2024

projekte

Opatrenie 1.1.3: Doprava v obci
Aktivita 1.1.3.1:

2022 až

Obec

Rekonštrukcia

2022

Sološnica

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
14. MÁJA 2021

40 000 €

Dĺžka - 2022

OBCE-EPRO.SK

95

2021 - 2025

REALIZAČNÁ ČASŤ

SOLOŠNICA

Akčný plán pre oblasť 1.1 Infraštruktúra
Opatrenie, aktivita

Termín
(rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

miestnych komunikácií a
mostov
Aktivita 1.1.3.2:
Vybudovanie parkovacej

2021 až

Obec

plochy pri športovom

2021

Sološnica

2021 až

Obec

2024

Sološnica

20 000 €

Počet - 2021

15 000 €

Dĺžka - 2024

areály
Aktivita 1.1.3.3:
Rekonštrukcia a
budovanie chodníkov

Opatrenie 1.1.4: Plynofikácia
Aktivita 1.1.4.1:
Plynofikácia lokality IBV
Padelky
Aktivita 1.1.4.2:
Plynofikácia
Zdravotného strediska

2021 až

Obec

2022

Sološnica

2024 až

Obec

2024

Sološnica

75 000 €

Počet - 2022

15 000 €

Počet - 2024

Opatrenie 1.1.5: Požiarna bezpečnosť
Aktivita 1.1.5.1: Výstavba

2021 až

Obec

požiarnej zbrojnice

2022

Sološnica

120 000 €

Počet - 2022

Opatrenie 1.1.6: Dažďová voda
Aktivita 1.1.6.1:
Budovanie a

2023 až

Obec

rekonštrukcia

2025

Sološnica

15 000 €

Dĺžka - 2025

odvodňovacích kanálov
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Akčný plán pre oblasť 1.1 Infraštruktúra
Termín

Opatrenie, aktivita

(rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

dažďovej vody
Opatrenie 1.1.7: Športová zóna
Aktivita 1.1.7.1:
Zabezpečenie

2025 až

Obec

zavlažovacieho systému

2025

Sološnica

20 000 €

Počet - 2025

pre ihrisko

Návrat na hierarchickú štruktúru
Akčný plán pre oblasť 2.1 Kvalita života v obci
Opatrenie, aktivita

Termín
(rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

Opatrenie 2.1.1: Služby obce
Aktivita 2.1.1.1:

2021 až

Obec

Rozšírenie cintorína

2022

Sološnica

2021 až

Obec

2022

Sološnica

Aktivita 2.1.1.3:

2021 až

Obec

Modernizácia učební

2021

Sološnica

Aktivita 2.1.1.4: Denný

2023 až

Obec

stacionár

2025

Sološnica

2023 až

Obec

2023

Sološnica

Aktivita 2.1.1.2:
Rekonštrukcia a
zateplenie OU a KD

Aktivita 2.1.1.5:
Rekonštrukcia budovy
na zastávke

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
14. MÁJA 2021

50 000 €

Plocha - 2022

90 000 €

Počet - 2022

45 000 €

Počet - 2021

140 000 €

Počet - 2025

5 000 €

Počet - 2023

OBCE-EPRO.SK

97

2021 - 2025

REALIZAČNÁ ČASŤ

SOLOŠNICA

Akčný plán pre oblasť 2.1 Kvalita života v obci
Opatrenie, aktivita

Termín
(rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

Aktivita 2.1.1.6:
Rekonštrukcia

2024 až

Obec

sociálnych zariadení v

2024

Sološnica

2022 až

Obec

2022

Sološnica

2024 až

Obec

2025

Sološnica

10 000 €

Počet - 2024

15 000 €

Počet - 2022

9 000 €

Počet - 2025

budove OU a KD
Aktivita 2.1.1.7:
Rekonštrukcia výdajne
jedál v MŠ
Aktivita 2.1.1.8:
Rekonštrukcia a
výstavba športovísk

Návrat na hierarchickú štruktúru
Akčný plán pre oblasť 3.1 Ochrana prírody
Opatrenie, aktivita

Termín
(rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

Opatrenie 3.1.1: Zelená obec
Aktivita 3.1.1.1: Parkové

2022 až

Obec

úpravy

2024

Sološnica

40 000 €

Počet - 2024

Opatrenie 3.1.2: Čistá príroda
Aktivita 3.1.2.1:
Dobudovanie
kanalizácie
Aktivita 3.1.2.2:
Vybudovanie zberného
dvora s

2021 až

Obec

2023

Sološnica

2023 až

Obec

2023

Sološnica
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Akčný plán pre oblasť 3.1 Ochrana prírody
Opatrenie, aktivita

Termín
(rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

kompostoviskom

Návrat na hierarchickú štruktúru
5.2 MONITOROVANIE A HODNOTENIE
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) je živý dokument. V záujme
efektívneho a koordinovaného postupu by mali byť jednotlivé navrhované projekty z rozvojovej
stratégie (Formulár č. S 1 - Hierarchia strategických cieľov) pravidelne kontrolované
a vyhodnocované (odporúča sa v intervale 6 – 12 mesiacov, podľa uváženia). Monitoring stratégie
v súlade s navrhovanou organizačnou štruktúrou je zabezpečovaný na dvoch základných
úrovniach. Prvou je získavanie a prvotné spracovanie informácií z terénu.
Na jednej strane je potrebné sledovať realizované a pripravované aktivity, na druhej strane
ukazovatele pôsobenia a dopadov implementácie PHRSR na život obyvateľov v obci a jej celkový
rozvoj. Tieto úlohy môžu zabezpečovať iba pracovníci aktívni priamo v teréne. Odporúča sa
zabezpečiť systém (skupinu pracovníkov, aktivistov) spolupracujúcich na tejto úlohe. K
zabezpečeniu monitoringu je potrebné spracovať systém kritérií, ukazovateľov a metodiku
monitoringu tak, aby bolo možné reálne vyhodnocovať prebiehajúce procesy. Druhou úrovňou je
odborné vyhodnocovanie informácií a sledovanie plnenia cieľov a priorít. Monitorovanie plnenia
PHRSR bude stálym a dlhodobým procesom, zameraným na sledovanie kvalitatívnych a
kvantitatívnych zmien pomocou vybraných ukazovateľov. Jeho cieľom bude získavanie informácií
o skutočnom plnení opatrení, zameraných na zmenu negatívneho vývoja, resp. o potrebe zmeniť
ich výber alebo spôsob realizácie. Stabilizovať zásady procesu monitorovania umožní priebežná i
etapovitá kontrola realizácie programu. Nevyhnutnou podmienkou monitoringu je organizačné a
metodické zabezpečenie riešenia operatívnych problémov a z nich vyplývajúce zmenové riadenie.
Monitorovanie plnenia PHRSR bude obsahovať nasledovné činnosti:
◦ každoročné hodnotenie napĺňania cieľov stanovených v PHRSR
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◦ vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov ako popis stupňa realizovaných cieľov a opatrení
◦ vyhodnotenie dopadov aktivít na obec a jej rozvoj
Uvedené činnosti, uskutočnené v procese monitorovania, umožnia zhodnotiť postup v realizácii
plánovaných úloh. Tento proces znamená sledovanie výstupov, financovanie jednotlivých činností,
projektov alebo etáp. Monitorovanie sa uskutočňuje prostredníctvom ukazovateľov, ktoré sa
vzťahujú na špecifické ciele, objasňujú stav implementácie, výsledkov a dopadov a poukazujú na
dosiahnutý vývoj vo vzťahu k finančnému plánu.
Cieľom monitorovania, ktoré by malo byť vykonávané pracovnými skupinami, bude zabezpečiť
konzistentné, pravdivé a pravidelné informácie o realizovaných a ukončených projektoch.
Vhodným spôsobom na realizáciu monitoringu sú kvantitatívne (merateľné) ukazovatele
úspešnosti, ktoré dávajú jednoznačnú odpoveď na stupeň alebo mieru naplnenia projektu v
danom časovom období. Spôsob práce pracovnej skupiny, uskutočňujúcej monitorovanie
a hodnotenie, vyplynie zo samotného charakteru projektu.
Zmyslom procesu hodnotenia je sumarizovať výstupy získané monitorovaním projektov na
získanie informácií o účinnosti a efektívnosti vynaložených nákladov. Tieto informácie sa
transformujú do monitorovacích a hodnotiacich správ, ktoré sa prerokovávajú na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva, resp. komisie pre rozvoj obce.
Proces hodnotenia využíva ako svoje vstupy všetky dáta získavané v procese monitorovania.
Výstupom procesu hodnotenia, resp. celého procesu monitorovania a hodnotenia, sú hodnotiace
a monitorovacie správy. Hodnotenie je vykonávané pravidelne za účelom merania efektivity voči
cieľom projektov. Vykonáva sa v priebehu realizácie jednotlivých projektov a taktiež po ich
ukončení. Posudzuje sa hlavne vecná stránka a vzniknuté problémy. Riešenie prioritných
problémov sa posudzuje s použitím kritérií voči stanoveným ukazovateľom. Hodnotenie znamená
kritické a objektívne overovanie. Plní funkciu spätnej väzby. Hodnotenie sa opiera o monitorovacie
činnosti, ktoré mu poskytujú nevyhnutné informácie.
Základné monitorovacie ukazovatele plnenia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja:
◦ počet pripravených investičných aktivít
◦ počet zrealizovaných investičných aktivít
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◦ objem zrealizovaných investičných aktivít
◦ objem získaných prostriedkov z externých zdrojov
◦ objem aktivizovaných vnútorných zdrojov
◦ miera zapojenia obyvateľov a ostatných aktérov do aktivít PHRSR
◦ miera skvalitnenia poskytovaných služieb v riešenom území
◦ počet a rozsah poskytovaných služieb v riešenom území
◦ miera zvýšenia kvality a pripravenosti ľudských kapacít v riešenom území
◦ miera zvýšenia návštevnosti riešeného územia
◦ miera zviditeľnenia sa riešeného územia v regióne, v SR a EÚ
◦ počet a kvalita zrealizovaných občianskych aktivít
◦ miera skvalitnenia života obyvateľov riešeného územia

FORMULÁR Č. R 5 - PLÁN HODNOTENIA A MONITOROVANIA
Typ

Vykonať prvýkrát

hodnotenia

Dlhodobé, vopred naplánované
a hĺbkové. Jeho súčasťou by mali
byť diskusie a konzultácie
Strategické

o naplnených a nenaplnených

hodnotenie

cieľoch. Dátum (rok), kedy sa má
vykonať prvý krát, si určí
samospráva riešeného územia
sama.

Dôvod vykonania/periodicita

Zistenie stavu dokumentu
k reálnemu stavu riešeného
územia, čo sa naplnilo a čo
nenaplnilo, riešenia príp.
vzniknutých problémov a pod.
Periodicita, resp. pravidelné
opakovanie, je vhodná raz ročne.

Vykonáva sa pravidelnejšie a

Hodnotia sa jednotlivé aspekty

častejšie, je založené na

PHRSR, najmä realizácia

Operatívne

krátkodobej báze. Dátum (mesiac a

jednotlivých projektov a ich vplyv na

hodnotenie

rok), kedy sa má vykonať prvý krát,

samotné riešené územie. Vykonáva

si určí samospráva riešeného

sa ideálne viac krát ročne (min.

územia sama.

2-krát).
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Typ

Vykonať prvýkrát

hodnotenia

Realizuje sa na konkrétnu časť
dokumentu (obvykle strategickú),
Tematické

v rámci ktorej sa identifikujú možné

hodnotenie

problémy. Dátum (mesiac a rok),

časti PHRSR

kedy sa má vykonať prvý krát, si
určí samospráva riešeného územia
sama.

Ad hoc, alebo tzv. hodnotenie „za
Ad hoc
mimoriadne
hodnotenie

horúca“, sa vykonáva podľa
aktuálnej potreby, ak si to vyžiada
situácia (napr. vznikne nečakaný
problém). Nie je vopred stanovené,
kedy sa má realizovať prvý krát.

SOLOŠNICA

Dôvod vykonania/periodicita
Hodnotí sa vybraná časť
dokumentu alebo konkrétny
projektový zámer, napr. v prípade,
keď je považovaný za rizikovú, čo
vyplýva z predchádzajúcej
monitorovacej správy. Periodicitu si
určí samospráva riešeného územia
sama.
Vykonáva sa podľa aktuálnej
potreby, ktorá vznikla nečakaným
odklonením sa od stanovených
cieľov, plánovaných hodnôt alebo
pri návrhu zmeny obsahovej
štruktúry dokumentu. Nepravidelná
periodicita, podľa potreby.
Vykonáva sa na základe

Ad hoc
hodnotenie
celého PHRSR
alebo jeho
časti

Podobne ako mimoriadne

rozhodnutia starostu/primátora,

hodnotenie, len sa určí, či je

kontrolného orgánu obce/mesta,

zamerané na vybranú časť, alebo

podnetu poslancov, príp. na

celý dokument. Nie je vopred

základe protokolu Národného

stanovené, kedy sa má realizovať

kontrolného úradu SR.

prvý krát.

Nepravidelná periodicita, podľa
potreby.

FORMULÁR Č. R 6 - KOMUNIKAČNÝ PLÁN PRE FÁZU REALIZÁCIE PHRSR
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Časový

Miesto

Cieľová

rámec

konania

skupina

SOLOŠNICA

Forma

Téma, ciele

Vstupné
údaje

návrh

3/2021

obecný
úrad

poslanci

rokovanie

rozpočtu

rozpočet

k vybraným

obce na

projektom

rok 2021

PHRSR
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Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých
opatrení a aktivít. Táto časť obsahuje indikatívny finančný plán
na celé obdobie realizácie PHRSR, model viaczdrojového
financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti
partnerov v území, hodnotiacu tabuľku pre výber projektov
a výnosovo-nákladovú analýzu.
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Finančné vyčíslenie jednotlivých aktivít sa v PHRSR uvádza pri väčšine opatrení a aktivít,
potrebných na naplnenie cieľov programu. Tie sú stanovené odhadom, konečné rozpočty budú
súčasťou vykonávacích plánov. Pri schvaľovaní financovania jednotlivých úloh sa bude prihliadať
na ich dôležitosť a dopad hospodársky, envimentálny a sociálny na rozvoj obce. Viaceré úlohy sa
môžu realizovať v rámci bežnej prevádzky, v rámci vlastných kapacít samosprávy, ale mnohé zase
vyžadujú náročnejšie finančné a personálne zdroje a spoluprácu s inými subjektmi.
Potenciálne zdroje na realizáciu opatrení a aktivít PHRSR sú:
• vlastné zdroje, rozpočet obce,
• bankové úvery,
• štátne dotácie z účelových fondov,
• financie z Národných projektov,
• štrukturálne fondy,
• nadácie, neinvestičné fondy,
• účelové fondy zahraničných zastupiteľstiev v SR,
• sponzoring podnikateľov, firiem, bankového sektora, súkromných osôb,
• združovanie prostriedkov verejnej a neverejnej sféry,
• a iné.
Indikatívne náklady na jednotlivé roky:
Oblasť

Rok
2021

Rok 2022

Rok 2023

Rok
2024

Rok
2025

Hospodárska

104 000

259 000

109 000

63 000

25 000

560 000 €

Sociálna

125 000

75 000

55 000

65 000

44 000

364 000 €

Enviromentálna

50 000

95 000

180 000

10 000

0

335 000 €
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7.1 ZHRNUTIE DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV
FORMULÁR Č. Z 1 - SCHVÁLENIE PHRSR
Schválenie PHRSR
Názov: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Sološnica na roky 2021 - 2025
Štruktúra:
1. Úvod – základná charakteristika a význam spracovania
dokumentu.
2. Analytická časť – analýza riešeného územia v 3 kľúčových
oblastiach (socioekonomickej, územno-technickej a prírodnoenvironmentálnej).
3. Strategická časť – určuje hlavné ciele, priority a opatrenia
potrebné pre ďalší rozvoj riešeného územia, pri rešpektovaní
princípov regionálnej politiky, v záujme dosiahnutia
Dokument

udržateľného rozvoja územia.
4. Programová časť – definuje strategické prioritné rozvojové
oblasti riešeného územia a určuje zoznam opatrení,
potrebných na zabezpečenie realizácie tohto dokumentu.
5. Realizačná časť – je zameraná na popis inštitucionálneho a
organizačného zabezpečenia a obsahuje informácia o
monitorovaní a hodnotení, ktoré je potrebné pravidelne
realizovať. Okrem toho táto časť obsahuje Akčný plán rozvoja
obce.
6. Finančná časť – obsahuje finančnú časť, ktorá definuje
zabezpečenie jednotlivých aktivít a opatrení, zdroje
financovania a organizačnú stránku realizácie PHRSR
7. Záver – obsahuje informácie o schválení dokumentu.
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Schválenie PHRSR
Forma spracovania: prostredníctvom webovej aplikácie E-PRO
Obdobie spracovania: 01-02/2021
Riadiaci tím: Anna Čermáková, starostka obce Sološnica
Externá odborná spolupráca: PROROZVOJ, s. r. o., poskytovateľ
Spracovanie

a prevádzkovateľ webovej aplikácie E-PRO
Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou: prieskum
verejnej mienky, zverejnený Dotazník na webe obce
Náklady na spracovanie: suma za licenciu oprávňujúcu
používať webovú aplikáciu E-PRO na vytvorenie tohto
dokumentu
Prerokovanie v orgánoch samosprávy: dňa 03.05.2021

Prerokovanie

na Obecnom zastupiteľstve v obci Sološnica bol verejne
prerokovaný PHRSR pre obec Sološnica na roky 2021-2025
Verejné pripomienkovanie: 28.04.-30.04.2021
Návrh na uznesenie zastupiteľstva: Obecné zastupiteľstvo v
Sološnici uznesením č.8/2021 schválilo dňa 3.5.2021 Program

Schválenie

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sološnica na roky
2021-2025 s pripomienkou na doplnenie realizačnej časti aktivitu
- Rekonštrukcia a budovanie chodníkov. Aktivita je doplnená v
dokumente pod číslom 1.1.3.3.
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