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

Obec Bohunice
áno (rok 2006)
25. 09. 2015
od 25.09. 2015 do 31. 12. 2020
1.0 aktualizovaná k dátumu:
30. 09. 2015

Formulár č. Ú 2 - Zámer spracovania PHSR
Zámer spracovania PHSR
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bohunice na roky 2014 2020
Forma spracovania Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bohunice na roky 20142020 (ďalej len „PHSR 2014-2020“) bol spracovaný v súlade s Metodikou na
vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC,
ktorá bola vydaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
dňa 18/8/2014 a to v nadväznosti na novelu Zákona o podpore regionálneho
rozvoja schválenej vládou SR 1. januára 2015.
- externí odborníci – spracovanie na kľúč, dodávateľ MAS Vršatec
- s poslancami, starostom a pracovníkmi samosprávy
Spôsob riadenia procesu spracovania:
Riadenie procesu
1. vytvorenie riadiaceho tímu. Riadiaci tím pozostával z:
spracovania
Dodávateľ: MAS Vršatec: Mgr. Petra Šupáková, Ing. Zuzana Martonová, Mgr.
Darina Moravčíková
Starosta obce: Ing. Peter Hajdúch
Poslanci obecného zastupiteľstva: Martin Hajdúch, Ing. Ivan Mojto
Kontrolór obce: Ing. Emília Lukáčová
Zástupca z podnikateľského sektora: Miloš Pechanec
Zástupca z mimovládneho sektora: Mgr. Dana Vlčková DiS Art (Múzeum
regiónu Bielych Karpát); Peter Mojto (Šafran)
Stretnutie riadiaceho tímu: 12. 02. 2015
2. vytvorenie sociálno-ekonomického partnerstva
3. vytvorenie pracovných skupín
4. zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou
Názov dokumentu

Obdobie
spracovania
Financovanie
spracovania

Od septembra 2014 – do mája 2015
Financovanie spracovania si obec hradí z vlastných zdrojov.

4

2014 2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bohunice

Formulár č. Ú 3 - Harmonogram spracovania PHSR
Harmonogram spracovania PHSR
Termín
(2014/2015)
Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Realizačná časť
Finančná časť
Záver

Formulár č. Ú 5 - Osnova PHSR
Úvod
Táto časť zahŕňa:
 obsah dokumentu (podľa jednotlivých kapitol),
 stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PHSR,
 stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa vymedzeného
územia.
Časť 1: Analytická časť
Táto časť obsahuje:
 kompletnú analýzu vnútorného prostredia na základe overeného súboru kvantitatívnych
a kvalitatívnych dát (ďalej len „dátová základňa“) podľa jednotlivých oblastí vrátane
finančnej a hospodárskej situácie,
 ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia
rozpracovaných investičných a neinvestičných projektov k 31. 12. príslušného roku),
 analýzu silných a slabých stránok územia,
 identifikáciu hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia (výber hlavných faktorov),
 analýzu vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území (zoznam),
 ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia
rozpracovaných investičných a neinvestičných projektov realizovaných na národnej,
príp. regionálnej úrovni k 31. 12. príslušného roku),
 analýzu príleţitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia (posúdenie hlavných faktorov
z hľadiska príleţitostí a ohrození),
 analýzu väzieb územia,
 SWOT analýzu (súhrnná tabuľka, syntéza výsledkov),
 analýzu moţných rizík a hrozieb, identifikáciu kritických oblastí rozvoja,
 identifikáciu východísk a moţných riešení,
 odhad budúceho moţného vývoja.
Časť 2: Strategická časť
Táto časť obsahuje:
 víziu územia,
 formuláciu a návrh stratégie,
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výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja
(hospodárska, sociálna, environmentálna).

Časť 3: Programová časť
Táto časť obsahuje:
 konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám,
 súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt.
Časť 4: Realizačná časť
Táto časť obsahuje:
 popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,
 popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR, spôsob
komunikácie, kooperácie a koordinácie,
 stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,
 systém monitorovania a hodnotenia,
 akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2) - vecný a časový
harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov.
Časť 5: Finančná časť
Táto časť obsahuje:
 indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
 model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti
sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce/VÚC,
 hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.
Záver
Obsahuje informáciu o schválení a zverejnení PHSR.
Prílohy
 Príloha č. 1 - Zoznam členov riadiaceho tímu
 Príloha č. 2 - Zoznam skratiek pouţitých v PHSR
 Príloha č. 3 - Formulár č. Ú 9 - Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR vrátane
hodnotenia čerpania finančných prostriedkov pri realizácii PHSR (realizované aktivity,
projekty)
 Príloha č. 4 - Formulár A7b - Evidencia podnikateľských subjektov
 Príloha č. 5 - Formulár A8 - Evidencia nepodnikateľských subjektov (mimovládnych
organizácií)
 Príloha č. 6 - Formulár č. R 4 - Vzor monitorovacej správy
 Príloha č. 7 - Formulár č. F 6 - Finančný rámec pre realizáciu PHSR pre potreby súhrnného
prehľadu plánovaných projektov a aktivít
 Príloha č. 8 (nepovinná) – Kompletná analýza územia obce Bohunice
 Príloha č. 9 (nepovinná) – Výsledok prieskumu verejnej mienky
Zdroj: vlastné spracovanie
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Formulár č. Ú 7 - Participatívne metódy pouţité pri zbere informácií
Metóda
Informovanie
Získavanie
verejnosti
názorov
verejnosti
Tlačené materiály
Verejné informačné tabule
Letáky rozdávané na verejných


podujatiach
Letáky rozposielané verejnosti


priamo
Prístupne, jednoducho napísaný


bulletin
Informačné formuláre, tabuľky


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


chatrooms
Vyuţitie existujúcich médií
Účasť na miestnych aktivitách


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


Vystúpenia v obecnom


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


obcí)
Informačná
kancelária


s vyškolenými pracovníkmi
Stretnutia
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Stretnutia s kľúčovými
ľuďmi/skupinami
Ťaţiskové skupiny
(reprezentatívne skupiny
predstavujúce verejnosť)
Verejné stretnutia
Návšteva v dotknutom území
Verejné semináre
Verejné vypočutie
Verejné vypočutie (s odbornou
skupinou )
Vyuţitie miestnych ľudí na
získavanie názorov
Brainstormingové stretnutia
s verejnosťou
Rozhovory a prieskumy
Dotazník pre záujmové skupiny
Dotazník pre širokú verejnosť
Prieskumy verejnej mienky
Poradné skupiny
Miestne poradné skupiny
Odborné poradné skupiny
Pracovné skupiny
Riešenie problémov a metódy
dosiahnutia konsenzu
Vyuţitie odborníkov
vyškolených v metódach
zapájania verejnosti
Vyuţitie nezávislého
moderátora/facilitátora
Brainstorming
Nezávislí experti poskytujúci
poradenské sluţby
Rokovanie bez prítomnosti
moderátora/facilitátora
Rokovanie
za
prítomnosti
moderátora/facilitátora
Iné aktivity
Vzdelávacie programy na
vybrané témy (kľúčové,
kritické)
Spracovanie a vyhodnotenie
prípadových štúdií
Zdroj: vlastné spracovanie
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Formulár č. Ú 8 - Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov
Názov dokumentu
Územný plán obce
Bohunice
Národná stratégia
regionálneho rozvoja
SR (NSRR)
Program rozvoja
vidieka SR
Integrovaný regionálny
operačný program
Operačný program
Kvalita ţivotného
prostredia
Operačný program
Ľudské zdroje
Regionálna
integrovaná územná
stratégie (RIUS)
Integrovaná stratégia
rozvoja územia
Európa 2020

Platnosť dokumentu

Úroveň dokumentu

Zdroj

lokálna

Obecný úrad Bohunice

2030

národná

www.mindop.sk

2020

národná

www.mpsr.sk

2020

národná

www.mpsr.sk

2020

národná

www.opzp.sk

2020

národná

www.employment.gov.sk

regionálna

regionálna
2020

európska

www.ec.europa.eu

Formulár č. Ú 9 - Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR vrátane hodnotenia čerpania
finančných prostriedkov pri realizácii PHSR (realizované aktivity, projekty) (Príloha č. 3)
V rámci cieľov uvedených v PHSR 2007 – 2013 zrealizovala obec niekoľko investičných
a neinvestičných projektov, na ktoré pouţila okrem vlastných zdrojov aj dotácie zo štátneho
rozpočtu a z fondov Európskej únie.
Najväčším projektom doteraz bola rekonštrukcia historického kaštieľa rodiny Riznerovcov
a jeho prestavba na Múzeum Regiónu Bielych Karpát. V rámci projektu sa urobila nová fasáda aj
s omietkami, vymenila sa strecha, podlahy a obklady. Dvere a okná sú drevené s pôvodnými
prvkami. Plocha pred kaštieľom bola spevnená kamennou dlaţbou, tieţ bola vybudovaná prístupová
komunikácia. Celý areál je po obvode oplotený. Kaštieľ po rekonštrukcii tvorí príťaţlivé centrum
obce, ktoré je jeho dominantou.
Ďalším veľkým projektom bolo vybudovanie vodovodných sietí v rámci projektu „Zdruţený
vodovod Krivoklát – Bohunice“. Boli vybudované vodovodné potrubia a prípojky, doteraz však
chýbajú vodojemy. S výstavbou vodovodnej siete sa začalo v roku 2000 a v rokoch 2007 – 2009 jej
budovanie pokračovalo. Na výstavbu vodovodu získala obec dotáciu od Ministerstva ţivotného
prostredia z Environmentálneho fondu.
V roku 2010 bol v obci rekonštruovaný Dom smútku. Projekt v celkovej hodnote 229
244,86 Eur je tretím najväčším v období rokov 2007 – 2013.
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Obec realizovala v roku 2013 dva projekty prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny
Vršatec. Prvý projekt s názvom „Rekonštrukcia verejného priestranstva – I. etapa“ bol zameraný na
plochu okolo objektu obecného úradu. Ten sídli v jednej budove spolu s poţiarnou zbrojnicou
a kaplnkou sv. Cyrila a Metoda. Cieľom projektu bolo vytvorenie parkového prostredia zelene
s viacfunkčnými plochami a s hlavným objektom areálu. V budove bol vytvorený bezbariérový
prístup. Plocha pred kaplnkou sa spevnila betónovou dlaţbou. Po okrajoch je lemovaná trávnatými
plochami s výsadbou parkovej zelene. V smere od cesty je priestor ohraničený ţivým plotom.
Priestor smerom k potoku je otvorený, s menšou alejou tvorenou zo stredne vysokých stromov.
Pridanou hodnotou sú slnečné hodiny, ktoré sú umiestnené pri okraji verejného priestranstva.
V rámci druhého projektu s názvom „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci“, ktorý
bol tieţ podporený z MAS Vršatec, bol rekonštruovaný jeden chodník a dve miestne komunikácie.
Pod rekonštrukciou jednej z miestnych komunikácií rozumieme vybudovanie ochranného zábradlia,
ktoré uţ v súčasnosti slúţi na zaistenie bezpečnosti medzi miestnou komunikáciou a potokom.
V areáli kaštieľa sa nachádza pohrebná kaplnka rodiny Mednyanských, ktorá bola postavená
v 19. storočí. V roku 2014 obec ţiadala dotáciu na sanáciu tejto kaplnky. Na tento projekt
v celkovej hodnote 7 784, 88 Eur získala dotáciu 7 000 Eur z Ministerstva kultúry SR. Vymenená
bol strešná krytina na kaplnke. V roku 2013 prebehol v rímskokatolíckej kaplnke sv. Cyrila
a Metoda architektonicko - historický a umelecko - historický výskum. Tento výskum bol
uskutočnený v hodnote 1 787,36 Eur.
V období rokov 2012 – 2014 realizovala obec ďalšie dva projekty zamerané na
rekonštrukciu verejného priestranstva. V rámci druhého projektu s názvom „Rekonštrukcia
verejného priestranstva – III. etapa“ bola rekonštruovaná časť popri hlavnej ceste od rohu obecného
úradu po hranicu ukončenia trávnatej plochy pred naprojektovaným autobusovým prístreškom, kde
bol zrekonštruovaný chodník. Súčasťou projektu bola aj revitalizácia obecnej studne,
spolufinancovaná Miestnou akčnou skupinou Vršatec.
Jedným z neinvestičných projektov, na ktoré obec získala dotáciu, bol projekt s názvom
„Ţeny z rodu Riznerovcov“. Projekt bol financovaný v hodnote 1 000 Eur z Ministerstva kultúry
SR na podporu kultúrnej tvorivosti a voľnočasovú kultúrnu aktivitu a na vzdelávací program
v kultúre. Zvyšok bol financovaný z vlastných zdrojov obce.
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ČASŤ 1 – Analytická časť
Analytická časť PHSR prináša komplexné zhodnotenie a analýzu východiskovej situácie aktuálneho stavu, v akom sa obec nachádza. Analytická časť PHSR zároveň obsahuje i odhad
budúceho moţného vývoja a prípadné riziká vo väzbe na relevantné stratégie. Analýza informácií,
databáz, kvantitatívnych a kvalitatívnych dát odhaľuje i vnútorný potenciál územia a limitujúce
faktory rozvoja obce.
Formulár č. A 1 - Zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych dát
Oblasť dát /téma
Zdroj dát
Webová stránka
Demografia
Štatistický úrad SR
www.statistics.sk
www.statistics.sk
Bývanie
Štatistický úrad SR
www.statistics.sk
Školstvo a vzdelávanie
Štatistický úrad SR
www.statistics.sk
Zdravotníctvo
Štatistický úrad SR
www.statistics.sk
Sociálna starostlivosť
Štatistický úrad SR
Ekonomická situácia
Štatistický úrad SR
www.statistics.sk
Zdroj: spracovanie autora

ČASŤ 1.1 Analýza vnútorného prostredia
Obec Bohunice leţí uprostred Ilavskej kotliny pri vyústení Krivoklátskeho potoka do doliny
Váhu. Administratívne patrí do okresu Ilava, Trenčiansky kraj. Lokalita v pokojnom prostredí
blízko prírody, a zároveň neďaleko okresného mesta Ilava je pre budúci rozvoj obce významným
prvkom.
Poloha a dostupnosť
Dostupnosť do obce je priaznivá, najmä vzhľadom na blízkosť diaľnice, ktorá je od obce
vzdialená cca 5 minút a krajského mesta Trenčín, ktoré je vzdialené cca 22 km. Blízkosť krajského
mesta vytvára pre občanov Bohuníc mnoho príleţitostí zamestnať sa.
Cestnú sieť tvorí 11 km komunikácií: cesta II. triedy č. 507 km – cca. 3 km, cesta III. triedy
km – cca. 4 km a miestne komunikácie – cca. 5 km. V obci vznikli novovybudované individuálne
výstavby, ku ktorým vedie zatiaľ len poľná cesta. Cestné komunikácie bývajú v období daţďov
zavodnené. Na odvod daţďovej vody slúţili rigoly, ktoré boli počas výstavby vodovodu
a plynovodu v rokoch 2000 – 2002 zasypané. V obci sa nachádza niekoľko chodníkov, ktoré by
potrebovali rekonštrukciu. Tieţ je problém s prepojením autobusových spojov na ţelezničné spoje
v iných obciach. Tri autobusové zastávky znázorňujú tabule pre označenie spojov, prístrešok pre
cestujúcich má len jedna. Ţelezničná doprava v obci nefunguje od roku 2003. Obcou však ešte stále
prechádza jednokoľajná ţelezničná trať, ktorá vedie z Lednických Rovní do Nemšovej.
Prírodné charakteristiky
V obci sa nachádza lokalita Babiná, ktorá bola vyhlásená v roku 2002 za prírodnú pamiatku.
Rozkladá sa na území 23,67 ha. Účelom vyhlásenia je ochrana najsevernejšej enklávy teplomilných
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spoločenstiev vzácnych a ohrozených rastlinných a ţivočíšnych druhov v Bielych Karpatoch
výrazne odlišných od iných vápencových lokalít bradlového pásma.
V parku pri zemianskej kúrii sa nachádza chránený strom hrab obyčajný (Carpinus betulus
L.), pre ktorý platí 2. stupeň ochrany. Svojimi tvarovými vlastnosťami má vysokú estetickú
hodnotu. Je jedným z najkrajších a najstarších hrabov v bývalom okrese Povaţskej Bystrice (t. z.
okres Ilava, Púchov, Povaţská Bystrica). S celým komplexom objektov zapísaných v registri
národných kultúrnych pamiatok (kaštieľ, park, rybník, kaplnka) tvorí vzácne historické jadro obce
Bohunice.
Obyvateľstvo
Z hľadiska počtu obyvateľov sa obec Bohunice radí medzi malé obce (1 126. miesto medzi
obcami, z celkového počtu 2 753 obcí). Vekovú štruktúru v obci môţeme hodnotiť vzhľadom na
index starnutia ako regresívnu. V celom sledovanom období sa index starnutia pohybuje nad
hodnotu sto, čo vypovedá o vysokom počte obyvateľov v poproduktívnom veku a nízkom počte
občanov v predproduktívnom veku. V roku 2013 dosahoval ukazovateľ hodnotu 105, 36.
Tabuľka 4 : Vývoj počtu obyvateľov v obci Bohunice v rokoch 2000 - 2013
Rok

Počet
obyvateľov

Muţi

Ţeny

Prírastok/Úbytok

Index

absolútne/ v %

rok 2000 = 100

2000

748

366

382 -

2005

745

367

378 -3

2008

768

378

2009

766

2010

-

100

-0,40

99, 60

390 +23

+3, 09

102, 67

374

392 -2

-0,26

102, 41

750

366

384 -16

-2,09

100, 27

2011

751

369

382 +1

+0,13

100, 40

2012

753

368

385 +2

+0,27

100, 67

2013

758

370

388 +5

+0,66

101, 34

Zdroj: ŠÚ SR, krajský úrad Trenčín; spracovanie autora
Školstvo
V obci Bohunice sa nenachádzajú školské zariadenia. Školské zariadenia v susednej obci
Pruské, ktorej boli Bohunice v minulosti súčasťou, ponúkajú deťom moţnosť získať predškolské
a základné vzdelanie v bezprostrednej blízkosti svojho bydliska, keďţe katastre týchto dvoch obcí
priamo susedia. Obce sú susediace, takţe dostupnosť je veľmi priaznivá. V obci Pruské sa môţe
mládeţ vzdelávať tieţ na Strednej odbornej škole. V blízkom okresnom meste Ilava, vzdialenom od
obce Bohunice cca. 6 km, majú študenti z obce Bohunice moţnosť získať stredoškolské vzdelanie
na Obchodnej akadémii.
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Tabuľka 1 : Školské zariadenia v blízkosti obce Bohunice
Názov
Adresa
ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča
Školská 369, 018 52 Pruské
Stredná odborná škola
Pruské 294, 018 52 Pruské
Obchodná akadémia
Hviezdoslavova 330/17, 019 01 Ilava
Zdroj: www.uips.sk; spracovanie autora

Spoločenský ţivot
Silnou stránkou obce je jednota medzi občanmi, ktorú je vidieť najmä pri organizovaní
rôznych aktivít, ktoré sú organizované nielen pracovníkmi obecného úradu, ale tieţ spolkov
a zdruţení, ktoré v obci pôsobia. Spomenieme napr. Dobrovoľný hasičský zbor, Poľovnícke
zdruţenie „Drieňová“ Bohunice a Jednotu dôchodcov na Slovensku Bohunice. Úspech rôznych
podujatí a aktivít, ktoré sa často konajú v areáli zrekonštruovaného kaštieľa, spočíva nielen
v dobrých vzájomných vzťahoch občanov, ale tieţ v dôvere, ktorú občania vkladajú do pracovníkov
samosprávy obce. Tento fakt vyplynul z prieskumu verejnej mienky, kde sa obyvatelia vyjadrili
k spokojnosti so ţivotom v obci a s prístupom pracovníkov samosprávy k riešeniu vecí verejných.
Kultúrny a spoločenský ţivot je obohatený tradičnými podujatiami, ktoré si medzi obyvateľmi
udrţiavajú stále popularitu. Okrem kaţdoročných fašiangových slávností, pochovávania basy
a stavania mája sa konajú „drápačky“, kde sa ţeny stretávajú pri drápaní peria, tradičnou sa stáva
súťaţ o najlepšiu domácu pálenku, pod záštitou fary sa na Vianoce po obci koleduje, na Mikuláša sa
pre deti koná odovzdávanie darčekov, v deň, kedy oslavuje meniny Lucia, chodia dievčatá v bielom
oblečení a vymetajú zlo z domov a na Nový rok sa koná spoločný výstup na Vršatec. V areáli
kaštieľa sa koná súťaţ o najlepšiu Bohunickú pálenku, niekoľko obecných zábav pod holým nebom,
hody či Festival spod Vršatca, ktorý mal premiéru v roku 2015.
Oblasť športu v obci nie je dostatočne rozvinutá, a to aj v dôsledku absencie športových ihrísk.
V susednej obci Pruské sú športové ihriská, ktoré sú však vyťaţené, preto vzniká potreba
vybudovania nového športového areálu priamo v obci Bohunice, ktoré by ponúkalo moţnosť
vyuţitia voľného času najmä mládeţe. S nedostatočnými priestormi pre športové aktivity je
nespokojných 88 % respondentov.
V blízkosti kaštieľa, vedľa budovy bývalej základnej školy, sa nachádza detské ihrisko, ktoré
obec plánuje v budúcnosti zrekonštruovať. Je potrebné doplnenie lavičiek a rekonštrukcie prvkov,
ktoré sú uţ zastarané. V prieskume verejnej mienky sa občania prevaţne zhodli na tomto riešení a
ako návrh predkladajú aj zrekonštruovanie detského ihriska na Hornom konci. O vyhovujúcom
stave detských ihrísk v obci je presvedčených len 37 % domácností, ktoré sa zúčastnili prieskumu.
Materiálne a finančné zdroje
V majetku obce je zapísaných niekoľko budov, ktoré by obec mohla v budúcnosti vyuţívať
pre podnikateľské účely a podporu podnikateľského sektora. V centre obce oproti kaštieľu stojí
budova bývalej základnej školy, ktorá v súčasnosti slúţi len ako priestor pre stretávanie sa členov
Jednoty dôchodcov a pri voľbách.
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Tabuľka 2: Budovy vo vlastníctve obce Bohunice
Sídli tu Obecný úrad Bohunice, poţiarna zbrojnica a kaplnka
Viacúčelová budova, s. č. 103
zasvätená sv. Cyrilovi a Metodovi.
Viacúčelová budova, s. č.105 Budova bola pôvodne vyuţívaná ako základná škola.
Budova je evidovaná ako rodinný dom.
Sklad, s. č. 102
Neogotický kaštieľ z 2. polovice 17. storočia.
Kaštieľ, s. č. 199
Kaplnka a rodinná hrobka Mednyanských.
Kaplnka
Dom smútku, s. č. 112
Bol rekonštruovaný v roku 2010.
Zdroj: Obecný úrad Bohunice; spracovanie autora

Tabuľka 3: Prehľad majetku obce Bohunice v EUR
Majetok SPOLU brutto
korekcia
4 046 172, 96
515 884, 92

netto
3 530 288, 04

Zdroj: Obecný úrad Bohunice, Súvaha k 31. 12. 2013; spracovanie autora

Z prieskumu verejnej mienky vyplynulo, ţe občanom chýbajú verejné budovy, a to najmä
kostol, kultúrne stredisko, klubové priestory, športové stredisko a kniţnica. Kultúrne stredisko
a klubové priestory v súčasnosti nahrádza kaštieľ v Bohuniciach.
Obec by mala záujem vytvárať podmienky pre rozširovanie individuálnej bytovej výstavby.
V prieskume verejnej mienky sme sa pýtali na záujem občanov v tejto oblasti a ukázalo sa, ţe 48 %
občanov by malo záujem o individuálnu bytovú výstavbu. Pozemky vhodné na výstavbu obec vo
vlastníctve nemá, jedným z cieľov v budúcom období je získanie stavebných pozemkov. Je tu však
problém s rozdrobenými vlastníckymi vzťahmi pozemkov, ktoré sú hlavnou príčinou stopnutého
rozvoja v tejto oblasti.
Technická vybavenosť
V obci Bohunice nie je dobudovaný vodojem. S výstavbou vodovodu v obci sa začalo
v roku 2000 súčasne s výstavbou plynovodu. V rokoch 2007 a 2009 výstavba pokračovala.
Rozvody a prípojky boli vybudované, avšak chýba dobudovanie vodojemu. Väčšina domácností
vyuţíva vlastné studne.
Plynofikácia obce prebehla súčasne s budovaním vodovodu v rokoch 2000 a 2002. Plynovodné
a vodovodné potrubia sú uloţené spoločne v jednej ryhe, ktorá slúţila na odvod daţďovej vody.
Dĺţka plynovodu je 4, 832 km. Na plynovod je pripojených 96 % domácností, len 2 % domácností
nie je pripojených, ale plánujú sa pripojiť a 2 % nemajú záujem o pripojenie sa na plynovod.
Ţivotné prostredie
V lokalite oproti zrekonštruovanej kultúrnej pamiatke Kaštieľ Bohunice je vytvorená
skládka odpadu, ktorú by bolo vhodné podľa zástupcov obce premiestniť na iné miesto, ktoré by
nenarúšalo estetiku prostredia. Momentálne je jej umiestnenie nevhodné vzhľadom na blízkosť
historického kaštieľa, ktorý v súčasnosti plní aj funkciu Múzea regiónu Bielych Karpát. Ţivotné
prostredie je tu znečisťované aj v dôsledku vypúšťania odpadových látok priamo do Krivoklátskeho
potoka, ktorý obcou preteká.
V obci chýba kanalizácia, domácnosti vyuţívajú ţumpy, kam sú odvádzané splaškové
odpadové vody. Obec plánuje v budúcnosti kanalizáciu zabezpečiť, momentálne je naprojektovaná
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takmer celá obec a zabezpečí sa aj doprojektovanie ostatných ulíc. Kanalizácia v obci spadá do
projektu „Pruské – kanalizácia a ČOV“. Z prieskumu verejnej mienky sa vybudovanie kanalizácie
spolu s dobudovaním vodovodu javí ako prioritný cieľ pre obec.
Komunikácia a informatizácia
Občania sú informovaný predovšetkým prostredníctvom obecného rozhlasu. Rozhlasová
sieť v obci však nie je dostatočná, bude potrebné jej doplnenie a výmena oceľových stĺpov, ktorých
stav uţ v dôsledku odhnívania nie je vyhovujúci.
V obci je dostatočné pokrytie mobilným, internetovým a televíznym signálom. S internetovým
pokrytím je podľa prieskumu verejnej mienky spokojných 82 % z počtu 87 domácností.
Podnikateľská sféra a zamestnanosť
Podľa občanov by bola v obci potrebná zvýšená podpora predaja z dvora. V obci ţije
niekoľko pestovateľov a chovateľov, ktorí pestujú zeleninu, ovocie, obilie a chovajú domáce
zvieratá, napr. zajace, sliepky a tieţ holuby.
Zo sluţieb občanom chýbajú najmä kadernícke a reštauračné sluţby, športové centrum a tieţ
obchod s chovateľskými/poľnohospodárskymi potrebami. V obci nie sú dostatočne vytvorené
podmienky pre rozšírenie podnikateľského prostredia. Myslí si to 79 % obyvateľov z počtu 76
respondentov, ktorí sa zapojili do prieskumu.
Priamo v obci je tieţ málo príleţitostí zamestnať sa. Podľa posledného sčítania obyvateľstva
v roku 2011 ţilo v obci 372 ekonomicky aktívnych obyvateľov, z ktorých za prácou odchádzalo
320, čo predstavuje 86 % obyvateľov. Len 14 % obyvateľov teda pracuje priamo v obci.
Cestovný ruch
V centre obce sa nachádza zrekonštruovaný historický kaštieľ, ktorý v súčasnosti slúţi ako
Múzeum regiónu Bielych Karpát. Kaštieľ s areálom, kde sa nachádza kaplnka, rybník a park, bol
vyhlásený 07. 11. 1963 za kultúrnu pamiatku. Stav kaplnky, ktorú dala postaviť rodina
Mednyanských, je nevyhovujúci. Obec dostala dotáciu od Ministerstva kultúry SR na jej prekrytie a
má v pláne poţiadať o dotáciu aj na jej odvodnenie a komplexnú rekonštrukciu interiéru.
O existencii tejto kaplnky v obci Bohunice vedia prevaţne len občania z okolitých obcí, keďţe jej
propagácia nie je dostatočne zabezpečená. Obec sa sústreďuje prevaţne na propagáciu Múzea
regiónu Bielych Karpát v kaštieli, ktorého rekonštrukcia bola dokončená v roku 2012. Kaštieľ je
pomerne často vyuţívaní na rôzne spoločenské akcie, výstavy a vernisáţe.

15

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bohunice

2014 2020

ČASŤ 1.2 Analýza vonkajšieho prostredia
Katastrálne územie obce má predpoklady na jeho vyuţitie pre výstavbu bytovú, občiansku,
spoločenskú i podnikateľskú. Vhodnými krokmi by sa obec mohla v týchto oblastiach rozvíjať
a vyuţívať svoj potenciál, a to, okrem iného, aj vyuţívaním finančných prostriedkov poskytovaných
z fondov Európskej Únie a štátneho rozpočtu. Pomoc pri realizovaní rôznych projektov a získanie
finančných prostriedkov si môţe obec zabezpečiť aj členstvom v Miestnej akčnej skupine Vršatec.
V katastri obce sa nachádzajú poľné cesty, ktoré by mohli po vyznačení slúţiť na
cykloturistiku. Cykloturistika by vplývala aj na rozvoj turizmu v obci, na ktorý obec predpoklady
má, aj vzhľadom na existenciu zrenovovaného historického kaštieľa v centre obce a neogotickú
kaplnku, kde sa nachádza krypta majiteľov kaštieľa – rodiny Mednyanských. Kaštieľ, ku ktorému
patrí nádvorie, park a kaplnka, sú zapísané medzi národné kultúrne pamiatky. Turistov láka aj
Múzeum regiónu Bielych Karpát, ktoré je v kaštieli zriadené. Od februára 2015 sú v priestoroch
kaštieľa umiestnené voskové figuríny slávnych osobností z regiónu, a to v ţivotnej veľkosti.
Múzeum vyuţíva zaujímavý prvok pri návštevách študentov v rámci školských exkurzií, keďţe
figuríny nosia podobu významných osôb zo slovenskej histórie. Kúria Mednyanských predstavuje
pre obec v budúcnosti tieţ príleţitosť v získaní finančných prostriedkov, a to prenajímaním
priestorov kaštieľa na podnikateľské účely, príp. spoločenské podujatia ako oslavy, svadby,
workshopy, kurzy, kultúrne podujatia, a tieţ ako miesto pre oddych a rekreáciu.
Príleţitosťou pre zvýšenie sociálnej úrovne v obci je zriadenie materskej škôlky. Obec
disponuje budovou bývalej základnej školy, kde sú priestory vhodné pre výučbu predškolákov.
V prieskume verejnej mienky sme sa pýtali na vyuţitie tejto budovy, kde väčšina (34 %)
odpovedala, ţe budova by sa mala vyuţívať práve na tieto účely.
Obecné priestory by sa mohli poskytovať aj komunitám pre stretávanie a organizovanie
kultúrnych podujatí. Okrem budovy bývalej základnej školy má obec vo vlastníctve aj kaštieľ, kde
sa okrem iného konajú rôzne kultúrne podujatia. Z prieskumu verejnej mienky vyplynulo, ţe
občania by si predstavovali ešte väčšie vyuţitie kultúrnych moţností. Nedostatočné kultúrne vyţitie
v obci vníma 63 % obyvateľov. Privítali by najmä divadelné predstavenia, letné kino a hudobné
podujatia.
Verejné osvetlenie by bolo vhodné doplniť, a tieţ vykonať rekonštrukciu súčasného, a teda
zaobstarať osvetlenie úsporné. Týmto krokom by obec zníţila náklady na osvetlenie. Momentálne
je nákladné, nevyuţívajú sa úspornejšie moţnosti, ktoré sú k dispozícii.
V rozvoji sociálnej sféry napr. v oblasti individuálnej bytovej výstavby, alebo budovaní
cyklotrás môţe zámery obce ohroziť problém s rozdrobenými vlastníkmi pozemkov. Tento jav
predstavuje ohrozenie takmer v kaţdej obci, či meste.
Obec by chcela investovať do obnovy kaplnky, ktorú dal postaviť majiteľ kaštieľa, Alojz
Mednyanský. Kaplnka plnila aj funkciu rodinnej hrobky. Interiér bol v minulosti zničený vandalmi,
preto vznikajú obavy o jej ďalšie znehodnotenie.
V oblasti ţivotného prostredia spôsobujú problémy zasypané odvodňovacie rigoly, v dôsledku
ktorých sa zavodňujú miestne komunikácie. Do rigolov boli umiestnené vodovodné a plynovodné
potrubia a následne boli zasypané. Ohrozenie ţivotného prostredia vyplýva aj z neexistujúcej
kanalizácie. Ţumpy pri rodinných domoch predstavujú hrozbu pre podzemné vody, ktorých kvalita
môţe byť znehodnotená. Samotní občania tieţ negatívne zasahujú do prostredia, v ktorom ţijú, a to
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vytváraním čiernych skládok. Obec eliminuje ich vytváranie pokutovaním, avšak je tu hrozba
tvorby ďalších čiernych skládok.
Veľkou hrozbou pre ďalší rozvoj v rôznych oblastiach je nedostatok finančných prostriedkov.
V súčasnosti obec spláca úver, ktorý bol vyuţitý pri rekonštrukcii kaštieľa. Aj táto skutočnosť by
ohrozuje jej finančnú situáciu. Zástupcovia obce sa snaţia vyuţívať dostupné verejné zdroje zo
štátneho rozpočtu a z fondov Európskej únie. Aj tu však vzniká hrozba neschválenia ţiadosti na
projekty, ktoré by obec chcela realizovať. Podmienkou pri získaní dotácie je tieţ spoluúčasť obce
min. 5 % z celkových nákladov projektu, takţe obec musí týmito prostriedkami disponovať, ak chce
získať nenávratný finančný príspevok pre zlepšenie kvality ţivota občanov.
Záťaţou pre finančnú situáciu obce by mohlo byť tieţ zvyšovanie nákladov na činnosť
samosprávy, najmä rast cien energií, sluţieb, nákladov na verejné účely obce a pod., a tieţ nízke
príjmy z podielových daní.
Priemerný vek obyvateľstva v obci v celom sledovanom období kaţdým rokom rastie.
Vzhľadom na tento ukazovateľ môţeme predvídať aj v budúcnosti zvyšovanie ekonomickej
závislosti obyvateľstva.
Formulár č. A 6 - STEEP analýza
Sociálne
Ekonomické
Ekologické
Starnutie
populácie

Zvyšovanie
odvodového
zaťaţenia

Zvyšovanie
ekonomickej
závislosti
obyvateľstva

Nízke
dane
Vplyv
politiky

Chýbajúca
kanalizácia

Politické

podielové Nedostatočná osveta
Legislatíva
o ŢP
daňovej Vytváranie čiernych
skládok

Zníţenie
kúpyschopnosti
obyvateľstva

Ohrozovanie čistoty
spodných
vôd
ţumpami
pri
rodinných domoch

Hodnoty

Politika
vlády
v konkrétnej
Tímová spolupráca
oblasti
Nezáujem
verejné

o veci

Dobrovoľná práca
občanov
Pokračovanie
v tradíciách obce
v organizovaní
kultúrnych
a spoločenských
podujatí

Racionalizačné
opatrenia a program
Záplava miestnych
úspory nákladov v
komunikácií
samospráve
a
obecných budovách

Na území obce sa nachádzajú podnikateľské subjekty aj mimovládne organizácie, ktoré
nepriamo ovplyvňujú ţivot v obci. Najvýznamnejšie z nich sú uvedené v prílohách PHSR, kde sú
podrobné informácie o týchto subjektoch.
Formulár A7b - Evidencia podnikateľských subjektov (Príloha č. 4)
Formulár A8 - Evidencia nepodnikateľských subjektov (mimovládnych organizácií) (Príloha
č. 5)
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ČASŤ 1.3 Zhodnotenie súčasného stavu územia
Formulár č. A 5 - SWOT analýza
Silné stránky
















výhodná poloha obce
pokojné prostredie v blízkosti prírody
existencia prírodnej pamiatky v lokalite Babiná
existencia chráneného druhu stromu – hrab
obyčajný v blízkosti zemianskej kúrie
moţnosť vzdelávania v susednej obci Pruské
existencia Múzea regiónu Bielych Karpát
turisticky zaujímavé objekty – kaštieľ a kaplnka
Mednyanských
dlhoročná tradícia v organizovaní kultúrnych,
spoločenských a športových podujatí.
obecný majetok, moţnosti jeho efektívnejšieho
vyuţitia, vrátane podnikania s ním
záujem občanov o udrţiavanie zvykov a tradícií
dobré vzťahy medzi občanmi
kompletná plynofikácia
vysoká aktivita miestnych spolkov a zdruţení
a ich podieľanie sa na kultúrnom ţivote
dostatočné pokrytie mobilným, internetovým
a televíznym signálom

Slabé stránky

















nevybudovaná kanalizácia
nedobudovaný vodovod
nedokončená
a nedostatočne
vybudovaná
cestná infraštruktúra
starnutie obyvateľstva
nedostatočný
odvod
daţďovej
vody
z miestnych komunikácií
znečisťovanie potoka
čierne skládky odpadu
nedostatok pracovných príleţitostí priamo
v obci
nedostatočná propagácia kaplnky
Mednyanských
chýbajúce verejné budovy – materská škôlka,
kostol, kultúrne stredisko, klubové priestory,
športové stredisko, kniţnica
nedostatočné sluţby priamo v obci –
kaderníctvo, chovateľské/poľnohospodárske
potreby
nevhodné podmienky pre rozšírenie
podnikateľského prostredia
nedostatok parkovacích miest
nedostatočné vybudovanie IBV
chýbajúci zberný dvor
problémy s vlastníckymi vzťahmi pozemkov v
katastri obce

Príležitosti

Ohrozenia















vyuţitie katastrálneho územia obce pre výstavbu
bytovú, občiansku, spoločenskú i podnikateľskú
získanie finančných prostriedkov z fondov
Európskej únie a zo štátneho rozpočtu
členstvo v MAS Vršatec
rozvoj turizmu prostredníctvom budovania
cyklotrás
rozvoj cestovného ruchu vyuţitím kaštieľa s
areálom
v budúcnosti prenajímanie priestorov kaštieľa na
podnikateľské účely, príp. spoločenské podujatia
ako oslavy, svadby, workshopy, kurzy, atď.
vyuţívanie Múzea regiónu Bielych Karpát pre
školské exkurzie
pokračovanie v tradíciách obce v organizovaní
kultúrnych a spoločenských podujatí
racionalizačné opatrenia a program úspory
nákladov v samospráve a obecných budovách










znehodnotenie národnej kultúrnej pamiatky –
kaplnky Mednyanských vandalmi
ohrozovanie čistoty spodných vôd ţumpami pri
rodinných domoch
vytváranie čiernych skládok odpadu
neúspešné projekty na čerpanie finančných
prostriedkov z rozpočtu SR a EÚ,
nedostatok finančných prostriedkov obce
celkový rast nákladov na činnosť samosprávy,
najmä rast cien energií, sluţieb, nákladov na
verejné účely obce a pod.
nízke príjmy z podielových daní
zvyšovanie ekonomickej závislosti obyvateľstva
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Formulár č. A 14 - Kontrolný zoznam pre hodnotenie moţných rizík
Druh rizika

Objekt rizika

Zdroj rizika

Vandali
Individuálne Kaplnka
Mednyanských
Technické
Ekologické

Kaplnka
Časový faktor
Mednyanských
Ţivotné
Obyvatelia obce
prostredie

Sociálne

Nezáujem
občanov

Starnúce obyvateľstvo

Ekonomické

Rozpočet obce

Štát a jeho politika

Neţiaduce
dôsledky
Vykrádanie
a znehodnocovanie
kaplnky
Chátranie kaplnky

Pravdepodobnosť
80 %

70 %

Vytváranie
90 %
čiernych
skládok
a znečisťovanie
potoka
Nízka
kvalita 80 %
spoločenského
ţivota
Nízke zdroje na 90%
rozvoj obce

Obec Bohunice sa vyznačuje typickým vidieckym osídlením a pokojným prostredím.
Dominantou obce je zrekonštruovaný kaštieľ, ktorý od zmeny svojej tváre prilákal uţ mnoho
turistov. Aj v budúcnosti predpokladáme rozvoj v cestovnom ruchu, vzhľadom na existenciu
zaujímavých historických pamiatok, ktoré sú aj v rámci Slovenskej republiky jedinečné. V rámci
podnikateľského prostredia v obci pôsobí len niekoľko ţivnostníkov a spoločností s ručením
obmedzeným. Mimovládne organizácie v obci nemajú veľké zastúpenie. Pôsobí tu príspevková
organizácie Múzeum regiónu Bielych Karpát a má tu sídlo aj neinvestičný fond Šafran, ktorý však
pôsobí v rámci celej Slovenskej republiky.
Obec patrí spolu s ďalším 10 obcami do zdruţenia Mikroregión zdroje Bielych Karpát,
ktorého hlavným cieľom je rozvoj regiónu Biele Karpaty. Obec je tieţ členom Miestnej akčnej
skupiny Vršatec, ktorá pôsobí v regióne spod Vršatca od roku 2010. Členstvom získava obec
moţnosť získať finančné prostriedky pre svoj rozvoj nielen z dotácií zo štátneho rozpočtu, ale tieţ
z prostriedkov európskej únie jednoduchšou cestou, a to na základe princípu „zdola nahor“.
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ČASŤ 2 - Strategická časť

Strategická časť PHSR nadväzuje na analytickú časť. Záver analytickej časti obsahuje analýzu
a hodnotenie moţných rizík. Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej
vnútorných špecifík a určí hlavné ciele a priority rozvoja obce pri rešpektovaní princípov
regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváţeného udrţateľného rozvoja územia. Strategická
časť obsahuje:
 víziu územia
 formuláciu a návrh stratégie
 výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách – oblastiach rozvoja
(hospodárska, sociálna, environmentálna).
Stanovenie vízie predstavuje očakávaný stav, ktorý má obec Bohunice dosiahnuť z dlhodobého
hľadiska. Vymedzuje rámec pre definovanie strategických cieľov a priorít na obdobie nasledujúcich
6 rokov a postupov na ich dosiahnutie.
Obec Bohunice má stanovenú nasledovnú víziu, ktorá zodpovedá dosiahnutým výsledkom počas
rokov 2007-2013 a aj očakávaniam do roku 2020:
Formulár č. S 1 - Plánovací formulár – Vízia
„Víziou obce Bohunice je zvýšenie cestovného ruchu a zvýšenie kvality života obyvateľov
zvýšením kvality poskytovaných služieb a verejnej starostlivosti.“
Rozvojová stratégia
Na základe komplexnej analýzy územia obce Bohunice a určenia slabých a silných stránok,
príleţitostí a ohrození v oblasti hospodárskej, sociálnej a environmentálnej, môţeme určiť
rozvojovú stratégiu obce a jej prioritné ciele.
Strategickým cieľom obce je „Podpora cestovného ruchu obce Bohunice a zvýšenie kvality
života obyvateľov.“ Znamená to vyuţiť potenciál obce a dostupné moţnosti získania finančných
prostriedkov za účelom podpory cestovného ruchu, verejnoprospešných projektov, ale tieţ sústavnú
prácu s jednotlivcami, zdruţeniami a organizáciami. Je dôleţité ponúknuť turistom a návštevníkom
obce Bohunice moţnosť na rekreáciu a trávenie voľného času na území obce. Rozvoj v tejto oblasti
je podmienený vybudovaním turistickej infraštruktúry a vytvorením kvalitných a dostupných
sluţieb cestovného ruchu, poskytovaním informácií a vytváraním ďalších aktivít, ktoré budú viesť k
rozvoju vidieckej turistiky a agroturistiky v spolupráci zo všetkými zainteresovanými subjektmi.
Na základe uvedených skutočností boli navrhnuté jednotlivé aktivity v rámci hospodárskej,
sociálnej a environmentálnej oblasti, ktoré pri ich postupnej realizácii budú viesť k napĺňaniu
strategického cieľa obce Bohunice.
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1. Prioritná oblasť – HOSPODÁRSKA
V tejto oblasti sa obec zameria predovšetkým na budovanie cestnej infraštruktúry. Cieľom je
vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov. Významným projektom bude
vybudovanie chodníka smerom do obce Pruské, ktorý bude nielen hmotným prepojením oboch
obcí, ale tieţ sociálnym prepojením. „Chodník, ktorý spája“ bude symbolom zmiernenia napätých
vzťahov medzi obyvateľmi po osamostatnení obce Bohunice od obce Pruské. Ďalšie chodníky
vybudované priamo v obci budú slúţiť pre zvýšenie bezpečnosti občanov.
V súvislosti s rozvojom cestovného ruchu a sluţieb s ním spojených by obec vytvorila
ubytovacie kapacity v priestoroch kaštieľa, prípadne by ponúkla túto moţnosť investorovi. S tým
súvisí aj rekonštrukcia pohrebnej kaplnky rodiny Mednyanských, ktorá je atraktívnym prvkom pre
návštevníkov a je súčasťou plánovaného rekreačného centra spolu s rybníkom, parkom a kaštieľom.
Pre vyššiu bezpečnosť občanov, ale aj návštevníkov obec plánuje
vybudovanie
Spomaľovacieho ostrovčeka, ktorý zabezpečí vyššiu bezpečnosť spomalením premávky pred
vstupom do obce. Pre vyšší komfort občanov pri cestovaní a ochranu pred nepriaznivým počasím
má obec v pláne vybudovať nové a zrekonštruovať staré autobusové zastávky v obci.
2. Prioritná oblasť - SOCIÁLNA
Zvýšenie občianskej vybavenosti sa dosiahne podporou individuálnej bytovej výstavby.
Obec poskytne súčinnosť v prípade odkupovania pozemkov investorom, ktorý pripraví pozemky
pre vznik nových rodinných domov.
V rámci rekonštrukcie cintorína sa upraví celý areál, zriadia sa tu lavičky a zabezpečí sa
separácia odpadov. Tieţ je v pláne vybudovanie parkoviska, čím sa zabráni obmedzeniu dopravy na
hlavnej ceste pri konaní pohrebných sluţieb.
Zrekonštruuje sa verejné osvetlenie a tieţ administratívna budova v centre obce, ktorá slúţi ako
sídlo obecného úradu, kaplnky a poţiarnej zbrojnice.
Organizovaním vzdelávacích aktivít rôzneho typu sa zabezpečí rozvoj ľudských zdrojov,
ktorý pôsobí na progresívny vývoj aj v ďalších oblastiach ţivota. V rámci prednášok a kurzov
nadobudnú občania nové schopnosti a zručnosti.
Na existujúcich detských ihriskách sa zabezpečí odstránenie nevhodných prvkov a doplnia
sa nové, ktoré budú zodpovedať primeraným bezpečnostným podmienkam. Pre mládeţ a dospelých
by bolo ţiadané vybudovanie multifunkčného ihriska, kde budú aktívne oddychovať a tráviť svoj
voľný čas. V obci sa budú zachovávať tradície prostredníctvom organizovania obľúbených
tradičných podujatí a kultúrna sféra sa doplní aj o nové aktivity, ako divadelné predstavenia,
hudobné koncerty ľudovej hudby a letné kino. Časť kultúry sa môţe konať v budove bývalej
základnej školy, kde bude tieţ premiestnená obecná kniţnica a svoju činnosť tu budú vykonávať
členovia Jednoty dôchodcov Slovenska.
Vyššiu bezpečnosť občanov a aj majetku obce zabezpečí vybudovanie kamerového systému,
ktorý doposiaľ obec nemala. Obec tieţ nedisponovala spoločným priestorom pre realizáciu stretnutí
rôznych skupín obyvateľstva. To by malo zabezpečiť Komunitné centrum, ktoré vznikne
rekonštrukciou staršej obecnej budovy. Vyuţívať ho tak budú môcť mamičky s deťmi, občania
v dôchodkovom veku, no tieţ môţe slúţiť aj ako kniţnica.
3. Prioritná oblasť - ENVIRONMENTÁLNA
Prioritou v tejto oblasti je vybudovanie kanalizácie a čističky odpadových vôd. Ďalšou
prioritou je dobudovanie vodovodu. Tieto dva faktory výrazne ovplyvnia kvalitu ţivota v obci
a zabezpečia zvýšenie spokojnosti občanov.
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Zriadením zberného dvora na okraji obce a zrušením skládky pri kaštieli sa docieli zvýšenie
estetickej hodnoty kultúrno – historického centra obce a zvýši sa efektivita nakladania s odpadmi.
Tá sa môţe dosiahnuť aj zvýšením environmentálneho povedomia občanov prostredníctvom
informačných letákov a ďalších aktivít zameraných na ochranu ţivotného prostredia.
Ochrana ţivotného prostredia spočíva tieţ v kultivácii zelených a vodných plôch.
Dobrovoľníckymi prácami občanov sa zabezpečí čistenie potoka a prostredia obce. Rekultiváciou
rybníka a jeho okolia sa vytvorí priestor pre rekreáciu a oddych.
Formulár č. S 2 - Tabuľka strategických cieľov a opatrení
Vízia
1. Prioritná
2. Prioritná
oblasť/opatrenie oblasť/opatrenie Hospodárska oblasť
Sociálna oblasť
Projekt 1.1
Budovanie
chodníkov
Projekt 1.1.1
„Chodník,
ktorý spája“
Vybudovanie
chodníka smerom
do obce Pruské

Projekt 1.1.2
Vybudovanie
chodníka od
centra obce k
pohostinstvu
Projekt 1.1.3
Vybudovanie
chodníka od
kaštieľa smerom
na Horný koniec

Projekt 1.3
Rekonštrukcia
kaplnky
Mednyanských
Projekt 1.4
Rozšírenie
ubytovacích
kapacít
Projekt 1.5
Riešenie
parkovania v obci
Projekt 1.6
Riešenie
dopravných
spojov

Projekt 1.7
Projekt 1.2
Spomaľovací
Budovanie
ostrovček
a rekonštrukcia
miestnych
Projekt 1.8
komunikácií
Obnova
Projekt 1.2.1
a výstavba
Rekonštrukcia a autobusových
dobudovanie
zastávok
miestnej
komunikácie
„Slivničky“
Projekt 1.2.2
Vybudovanie
miestnej
komunikácie v
časti „Dlhošín“
Projekt 1.2.3
Vybudovanie
miestnej
komunikácie v
časti
„Záhumnie“
Zdroj: spracovanie autora

Projekt 2.1
Rekonštrukcia
cintorína s areálom
Projekt 2.2
Rekonštrukcia
a doplnenie
verejného
osvetlenia
Projekt 2.3
Vybudovanie
multifunkčného
ihriska
Projekt 2.4
Rekonštrukcia
administratívnej
budovy v centre
obce
Projekt 2.5
Podpora
individuálnej
bytovej výstavby
Projekt 2.10
Vybudovanie
kamerového
systému

Projekt 2.6
Rekonštrukcia
detských ihrísk
Projekt 2.6.1
Odstránenie
nebezpečných
prvkov z
detského ihriska
na Hornom
konci a
doplnenie
nových prvkov
Projekt 2.6.2
Doplnenie
nových prvkov
na detské
ihrisko pri
budove bývalej
ZŠ

3. Prioritná
oblasť/opatrenie Environmentálna oblasť
Projekt 3.1
Vybudovanie
kanalizácie a
ČOV

Projekt 3.4
Revitalizácia
rybníka s okolím
pri kaplnke

Projekt 3.2
Dobudovanie
vodovodu

Projekt 3.5
Zvýšenie
environmentálneho
povedomia občanov

Projekt 3.3
Vybudovanie
zberného dvora

Projekt 2.7
Vyuţitie budovy
bývalej
základnej školy
na kultúrne,
spoločenské a
sociálne účely
Projekt 2.8
Vzdelávacie
aktivity na
podporu
schopností
a zručností
Projekt 2.9
Organizovanie
kultúrnych
podujatí
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Formulár č. S 3 - Záznam z verejného prerokovania
Zápis o verejnom prerokovaní strategického dokumentu
Názov dokumentu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bohunice
Pripomienkovanie realizoval: Samospráva
Termín pripomienkovania: 5. 3. 2015 – 15. 3. 2015
Oznam uverejnený: internetová stránka obce Bohunice; verejný rozhlas v obci Bohunice;
informačné tabule v obci Bohunice
Text dokumentu k dispozícii: internetová stránka obce Bohunice; Obecný úrad Bohunice
Spôsob doručenia pripomienok: neboli doručené žiadne pripomienky
Priamo oslovené subjekty: Ing. Karol Kazda – Mlyn u Kazdu; Jaroslav Košík - mäsovýroba
Počet pripomienok: celkový počet: 0 akceptované: 0
Zápis vypracoval: Ing. Zuzana Martonová, dňa 16. 3. 2015, podpis
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ČASŤ 3 - Programová časť
Programová časť PHSR nadväzuje na strategickú časť a obsahuje opatrenia a projekty
vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám. Zmyslom programovej časti je jej
príspevok k splneniu stanoveného strategického cieľa.
Formulár č. P 1 - Tabuľka opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí
Opatrenie
rozvoj

Opatrenie
Projekt/Aktivita
1
Hospodársky Projekt 1.1 Budovanie chodníkov
Projekt 1.1.1 Vybudovanie chodníka
smerom do Pruského s názvom
„Chodník, ktorý spája“
Projekt 1.1.2 Vybudovanie chodníka
od centra obce k pohostinstvu
Projekt 1.1.3 Vybudovanie chodníka
od kaštieľa smerom na Horný koniec
Projekt 1.2 Budovanie a
rekonštrukcia miestnych
komunikácií
Projekt 1.2.1 Rekonštrukcia
a dobudovanie miestnej komunikácie
„Slivničky“
Projekt 1.2.2 Vybudovanie miestnej
komunikácie v časti „Dlhošín“
Projekt 1.2.3 Vybudovanie miestnej
komunikácie v časti „Záhumnie“
Projekt 1.3 Rekonštrukcia kaplnky
Mednyanských
Projekt 1.7 Spomaľovací ostrovček

Projekt 1.8 Obnova a výstavba
autobusových zastávok
Opatrenie 2 Sociálny rozvoj
Projekt 2.1 Rekonštrukcia cintorína
s areálom
Projekt
2.2
Rekonštrukcia
a doplnenie verejného osvetlenia
Projekt
2.3
Vybudovanie
multifunkčného ihriska
Projekt
2.4
Rekonštrukcia
administratívnej budovy v centre
obce
Projekt
2.10
Vybudovanie
kamerového systému
Opatrenie
3
Rozvoj Projekt 3.1 Vybudovanie kanalizácie
environmentálnej oblasti
a ČOV
Projekt 3.2 Dobudovanie vodovodu
Projekt 3.3 Vybudovanie zberného
dvora
Projekt 3.4 Revitalizácia rybníka s
okolím pri kaplnke

Prioritná oblasť/oblasť
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska
Sociálna
Sociálna
Sociálna
Sociálna
Sociálna
Environmentálna
Environmentálna
Environmentálna
Environmentálna
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Formulár č. P 3 - Formulár pre prípravu projektov
Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.1
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Uţívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká

Vybudovanie chodníka smerom do Pruského
s názvom „Chodník, ktorý spája“
Obec Bohunice
Ing. Peter Hajdúch /starosta/
Obec Pruské
Január 2015 – december 2017
Neexistujúci chodník
1.1.Dobudovanie chodníkov v obci Bohunice
1.1.1 Vybudovanie chodníka smerom do
Pruského s názvom „Chodník, ktorý spája“
Obyvatelia obce, široká verejnosť
Dĺţka - 380 m
VO - výber dodávateľa
Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO,
predlţovanie termínu zákazky
Čerpanie cez MAS Vršatec

Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Príprava projektovej
dokumentácie k projektu
Vydanie stavebného povolenia
Spracovanie
a
registrácia
ţiadosti o NFP, zhromaţdenie
príloh projektu 1.1.1.
Verejné obstarávanie
Predloţenie projektu 1.1.1.
Schválenie NFP
Realizácia
Kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
(rok)

Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
8/2015
Stavebný úrad
Externý manaţment

1/2016
3/2016

OSO
MAS Vršatec
MAS Vršatec, PPA
Dodávateľ, stavebný dozor
Stavebný úrad

2/2016
4/2016
6 - 10/2016
10/2016 – 2/2017
2/2017

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje
ŠR

EU
Spracovanie
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
Realizácia projektu
Spolu

z toho
súkromné
zdroje
VÚC

2015

1 000

0

0

Obec
0
1 000 0

2016
2016

800
40 000
41 800

0
40 000
40 000

0
0
0

0
0
0

800 0
0 0
1 800 0
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.2
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Uţívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Vybudovanie chodníka od centra obce k
pohostinstvu
Obec Bohunice
Ing. Peter Hajdúch /starosta/
Bez partnera
Január 2015 – december 2017
Neexistujúci chodník
Dobudovanie chodníkov v obci Bohunice
Vybudovanie chodníka od centra obce k
pohostinstvu
Obyvatelia obce,
120 m
VO - výber dodávateľa
Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO,
predlţovanie termínu zákazky
PRV

Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
Príprava
projektovej
8/2015
dokumentácie k projektu
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
9/2015
Spracovanie
a
registrácia Externý manaţment
9 - 10/2015
ţiadosti o NFP, zhromaţdenie
príloh projektu
Verejné obstarávanie
OSO
9 - 10/2015
Predloţenie projektu.
MPRV – sekcia PRV
10/2015
Schválenie NFP
MPRV – sekcia PRV
2/2016
Realizácia
Dodávateľ, stavebný dozor
2/2016 – 4/2016
Kolaudácia
Stavebný úrad
4/2016
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
Náklady z toho verejné zdroje
(rok)
spolu
(eur)
EU
ŠR
VÚC
Obec
Spracovanie
2015
1 000
0
0
0
1 000
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
2015
800
0
0
0
800
Realizácia projektu
2016
15 000
15 000
0
0
0
Spolu
16 800
15 000
0
0
1 800

z toho
súkromné
zdroje
0

0
0
0
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.3
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Uţívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Vybudovanie chodníka od kaštieľa smerom na
Horný koniec
Obec Bohunice
Ing. Peter Hajdúch /starosta/
Bez partnera
Január 2015 – december 2017
Neexistujúci chodník
Dobudovanie chodníkov v obci Bohunice
Vybudovanie chodníka od centra obce k
pohostinstvu
Obyvatelia obce,
300 m
VO - výber dodávateľa
Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO,
predlţovanie termínu zákazky
PRV

Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
Príprava
projektovej
8/2016
dokumentácie k projektu
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
9/2016
Spracovanie
a
registrácia Externý manaţment
9 - 10/2016
ţiadosti o NFP, zhromaţdenie
príloh projektu
Verejné obstarávanie
OSO
9 - 10/20156
Predloţenie projektu
MPRV – sekcia PRV
10/2016
Schválenie NFP
MPRV – sekcia PRV
2/2017
Realizácia
Dodávateľ, stavebný dozor
2/2017 – 4/2017
Kolaudácia
Stavebný úrad
4/2017
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
Náklady z toho verejné zdroje
(rok)
spolu
(eur)
EU
ŠR
VÚC
Obec
Spracovanie
2016
1 000
0
0
0
1 000
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
2016
800
0
0
0
800
Realizácia projektu
2017
50 000
50 000
0
0
Spolu
51 800
50 000
0
0
1 800

z toho
súkromné
zdroje
0

0
0
0
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.1
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Uţívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Rekonštrukcia
a dobudovanie
miestnej
komunikácie „Slivničky“
Obec Bohunice
Ing. Peter Hajdúch /starosta/
Bez partnera
Január 2015 – december 2017
Neexistujúca komunikácia
1.2. Budovanie a rekonštrukcia miestnych
komunikácií
Rekonštrukcia
a dobudovanie
miestnej
komunikácie „Slivničky“
Obyvatelia obce,
110 m
VO - výber dodávateľa
Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO,
predlţovanie termínu zákazky
PRV

Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
Príprava
projektovej
8/2016
dokumentácie k projektu
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
9/2016
Spracovanie
a
registrácia Externý manaţment
9 - 10/2016
ţiadosti o NFP, zhromaţdenie
príloh projektu
Verejné obstarávanie
OSO
9 - 10/2016
Predloţenie projektu
MPRV – sekcia PRV
10/2016
Schválenie NFP
MPRV – sekcia PRV
2/2017
Realizácia
Dodávateľ, stavebný dozor
2/2017 – 7/2017
Kolaudácia
Stavebný úrad
7/2017
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
Náklady z toho verejné zdroje
(rok)
spolu
(eur)
EU
ŠR
VÚC
Obec
Spracovanie
2016
1 000
0
0
0
1 000
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
2016
800
0
0
0
800
Realizácia projektu
2017
20 000
20 000
0
0
Spolu
21 800
20 000
0
0
1 800

z toho
súkromné
zdroje
0

0
0
0
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.2.
Názov projektu
Vybudovanie miestnej komunikácie v časti
„Dlhošín“
Garant
Obec Bohunice
Kontaktná osoba garanta
Ing. Peter Hajdúch /starosta/
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Bez partnera
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Január 2015 – december 2017
Stav projektu pred realizáciou
Neexistujúca komunikácia
Cieľ projektu
1.2. Budovanie a rekonštrukcia miestnych
komunikácií
Výstupy
Vybudovanie miestnej komunikácie v časti
„Dlhošín“
Uţívatelia
Obyvatelia obce,
Indikátory monitoringu
350
Zmluvné podmienky
VO - výber dodávateľa
Riziká
Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO,
predlţovanie termínu zákazky
Poznámky
PRV
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
Príprava
projektovej
2/2017
dokumentácie k projektu
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
2/2017
Spracovanie
a
registrácia Externý manaţment
3 - 5/2017
ţiadosti o NFP, zhromaţdenie
príloh projektu
Verejné obstarávanie
OSO
3 - 5/2017
Predloţenie projektu
MPRV – sekcia PRV
5/2017
Schválenie NFP
MPRV – sekcia PRV
10/2017
Realizácia
Dodávateľ, stavebný dozor
10/2017 – 5/2018
Kolaudácia
Stavebný úrad
5/2018
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
Náklady z toho verejné zdroje
z toho
(rok)
spolu
súkromné
(eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Obec
Spracovanie
2017
2 000
0
0
0
2 000 0
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
2017
1 200
0
0
0
1 200 0
Realizácia projektu
2018
70 000
70 000
0
0
0 0
Spolu
73 200
70 000
0
0
3 200 0
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.3.
Názov projektu
Vybudovanie miestnej komunikácie v časti
„Záhumnie“
Garant
Obec Bohunice
Kontaktná osoba garanta
Ing. Peter Hajdúch /starosta/
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Bez partnera
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Január 2015 – december 2017
Stav projektu pred realizáciou
Neexistujúca komunikácia
Cieľ projektu
1.2. Budovanie a rekonštrukcia miestnych
komunikácií
Výstupy
Projekt 1.2.3 Vybudovanie miestnej komunikácie
v časti „Záhumnie“
Uţívatelia
Obyvatelia obce,
Indikátory monitoringu
350
Zmluvné podmienky
VO - výber dodávateľa
Riziká
Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO,
predlţovanie termínu zákazky
Poznámky
PRV
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
Príprava
projektovej
2/2018
dokumentácie k projektu
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
2/2018
Spracovanie
a
registrácia Externý manaţment
3 - 5/2018
ţiadosti o NFP, zhromaţdenie
príloh projektu
Verejné obstarávanie
OSO
3 - 5/2018
Predloţenie projektu
MPRV – sekcia PRV
5/2018
Schválenie NFP
MPRV – sekcia PRV
10/2018
Realizácia
Dodávateľ, stavebný dozor
10/2018 – 5/2019
Kolaudácia
Stavebný úrad
5/2019
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
Náklady z toho verejné zdroje
z toho
(rok)
spolu
súkromné
(eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Obec
Spracovanie
2018
2 000
0
0
0
2 000 0
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
2018
1 200
0
0
0
1 200 0
Realizácia projektu
2019
70 000
70 000
0
0
0 0
Spolu
73 200
70 000
0
0
3 200 0
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1.3
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Uţívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Rekonštrukcia kaplnky Mednyanských
Obec Bohunice
Ing. Peter Hajdúch /starosta/
Január 2015 – december 2017
Zdevastovaná, chátrajúca stavba
1.4. Rekonštrukcia kaplnky Mednyanských
Rekonštrukcia kaplnky Mednyanských
Návštevníci
1
VO - výber dodávateľa
Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO,
predlţovanie termínu zákazky
Ministerstvo kultúry

Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
Príprava
projektovej
12/2014
dokumentácie k projektu
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
9/2015
Spracovanie
a
registrácia Externý manaţment
9 - 10/2015
ţiadosti o NFP, zhromaţdenie
príloh projektu
Verejné obstarávanie
OSO
9 - 10/2015
Predloţenie projektu
MK
10/2015
Schválenie NFP
MK
2/2016
Realizácia
Dodávateľ, stavebný dozor
2/2016 – 2/2017
Kolaudácia
Stavebný úrad
2/2017
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
Náklady z toho verejné zdroje
(rok)
spolu
(eur)
EU
ŠR
VÚC
Obec
Spracovanie
2015
10 000
0 10 000
0
0
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
2015
3 000
0
0
0
3 000
Realizácia projektu
2017
100 000 100 000
0
0
0
Spolu
113 000 100 000 10 000
0
3 000

z toho
súkromné
zdroje
0

0
0
0
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1.7
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Uţívatelia
Indikátory monitoringu
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Spomaľovací ostrovček
Obec Bohunice
Ing. Peter Hajdúch /starosta/
Marec 2016 – december 2017
Nebezpečný vjazd do obce
Vybudovanie spomaľovacieho ostrovčeku
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov spomalením
premávky
Občania, návštevníci
1
RIUS TSK

Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
Príprava
projektovej Projektant
3/2016
dokumentácie k projektu
Spracovanie
a
registrácia Externý manaţment
3 - 4/2016
ţiadosti o NFP, zhromaţdenie
príloh projektu
Verejné obstarávanie
Odborne spôsobilá osoba
4 – 5/2016
Schválenie NFP
MK
8/2016
Realizácia
Dodávateľ, stavebný dozor
2017
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
Náklady z toho verejné zdroje
(rok)
spolu
(eur)
EU
ŠR
VÚC
Obec
Spracovanie
2016
1 000
0
0
0
1 000
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
2016
1 000
0
0
0
1 000
Realizácia projektu
2017
50 000
50 000
0
0
0
Spolu
52 000
50 000
0
0
2 000

z toho
súkromné
zdroje
0

0
0
0
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1.8
Názov projektu
Obnova a výstavba autobusových zastávok
Garant
Obec Bohunice
Kontaktná osoba garanta
Ing. Peter Hajdúch /starosta/
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Marec 2016 – december 2017
Stav projektu pred realizáciou
Neexistujúca a schátraná zastávka
Cieľ projektu
Obnova a výstavba autobusových zastávok
Výstupy
Zvýšenie kvality poskytovaných sluţieb
Uţívatelia
Občania, návštevníci
Indikátory monitoringu
2
Poznámky
RIUS TSK
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
Príprava
projektovej Projektant
3/2016
dokumentácie k projektu
Spracovanie
a
registrácia Externý manaţment
3 - 4/2016
ţiadosti o NFP, zhromaţdenie
príloh projektu
Schválenie NFP
MK
8/2016
Realizácia
Dodávateľ, stavebný dozor
2017
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
Náklady z toho verejné zdroje
z toho
(rok)
spolu
súkromné
(eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Obec
Spracovanie
2016
1 000
0
0
0
1 000 0
projektovej
dokumentácie
Realizácia projektu
2017
14 000
14 000
0
0
0 0
Spolu
15 000
14 000
0
0
1 000 0
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Uţívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Rekonštrukcia cintorína s areálom
Obec Bohunice
Ing. Peter Hajdúch /starosta/
Február 2018 – apríl 2019
Zničený vstup a okolie cintorína, neestetický
vzhľad
2.1. Rekonštrukcia cintorína s areálom
Rekonštrukcia cintorína s areálom
Obyvatelia obce
1
VO - výber dodávateľa
Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO,
predlţovanie termínu zákazky
PRV
MAS Vršatec

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
Príprava
projektovej
2/2018
dokumentácie k projektu
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
4/2018
Spracovanie
a
registrácia Externý manaţment
4 – 5/2018
ţiadosti o NFP, zhromaţdenie
príloh projektu
Schválenie NFP
MPRV – sekcia PRV
2/2019
Realizácia
Dodávateľ, stavebný dozor
2/2019 – 4/2019
Kolaudácia
Stavebný úrad
4/2019
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
Náklady z toho verejné zdroje
(rok)
spolu
(eur)
EU
ŠR
VÚC
Obec
Spracovanie
2018
800
0
0
0
800
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
2018
0
0
0
0
0
Realizácia projektu
2019
20 000
20 000
0
0
0
Spolu
20 800
20 000
0
0
800

z toho
súkromné
zdroje
0

0
0
0
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2.2
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Uţívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Predloţenie projektu
Realizácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
(rok)

Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia
Obec Bohunice
Ing. Peter Hajdúch /starosta/
Január 2015 – december 2017
Neúsporné svietenie, technicky zastarané
2.2. Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia
Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia
Obyvatelia obce
105 svietidiel
VO - výber dodávateľa
Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO,
predlţovanie termínu zákazky
Ministerstvo hospodárstva

Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
Ministerstvo hospodárstva
6/2015
Dodávateľ, stavebný dozor
4/2016 – 9/2016
Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EU
Realizácia projektu
Spolu

2016

120 000
120 000

z toho
súkromné
zdroje

ŠR
VÚC
Obec
0 120 000
0
0 0
0 120 000
0
0 0
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2.3
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Uţívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Vybudovanie multifunkčného ihriska
Obec Bohunice
Ing. Peter Hajdúch /starosta/
Január 2015 – december 2017
Neexistujúce ihrisko
2.4. Vybudovanie multifunkčného ihriska
Vybudovanie multifunkčného ihriska
Obyvatelia obce
1
VO - výber dodávateľa
Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO,
predlţovanie termínu zákazky
Cezhraničná spolupráca

Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
Príprava
projektovej
1/2017
dokumentácie k projektu
Spracovanie
a
registrácia Externý manaţment
5 – 6//2017
ţiadosti o NFP, zhromaţdenie
príloh projektu 1.1.1.
Verejné obstarávanie
OSO
6/2017
Predloţenie projektu
7/2017
Schválenie NFP
2/2018
Realizácia
Dodávateľ, stavebný dozor
2/2018 – 8/2018
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
Náklady z toho verejné zdroje
(rok)
spolu
(eur)
EU
ŠR
VÚC
Obec
Spracovanie
2017
4 000
0
0
0
4 000
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
2017
2 000
0
0
0
2 000
Realizácia projektu
2018
50 000
50 000
0
0
0
Spolu
56 000
50 000
0
0
6 000

z toho
súkromné
zdroje
0

0
0
0
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2.4
Názov projektu
Rekonštrukcia administratívnej budovy v centre
obce
Garant
Obec Bohunice
Kontaktná osoba garanta
Ing. Peter Hajdúch /starosta/
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Január 2015 – december 2017
Stav projektu pred realizáciou
Budova v havarijnom stave
Cieľ projektu
2.5. Rekonštrukcia administratívnej budovy v centre
obce
Výstupy
Rekonštrukcia administratívnej budovy v centre
obce
Uţívatelia
Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu
1
Zmluvné podmienky
VO - výber dodávateľa
Riziká
Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO,
predlţovanie termínu zákazky
Poznámky
PRV
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
Príprava
projektovej
1/2017
dokumentácie k projektu
Spracovanie
a
registrácia Externý manaţment
5 – 6//2017
ţiadosti o NFP, zhromaţdenie
príloh projektu 1.1.1.
Verejné obstarávanie
OSO
6/2017
Predloţenie projektu
Obec Bohunice
7/2017
Schválenie NFP
Ministerstvo pôdohospodárstva 2/2018
Realizácia
Dodávateľ, stavebný dozor
2/2018 – 8/2018
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
Náklady z toho verejné zdroje
z toho
(rok)
spolu
súkromné
(eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Obec
Spracovanie
2015
5 000
0
0
0
5 000 0
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
2015
3 000
0
0
0
3 000 0
Realizácia projektu
2016
100 000 100 000
0
0
0 0
Spolu
108 000 100 000
0
0
8 000 0
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2.10
Názov projektu
Vybudovanie kamerového systému
Garant
Obec Bohunice
Kontaktná osoba garanta
Ing. Peter Hajdúch /starosta/
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Január 2016 – december 2016
Stav projektu pred realizáciou
Neexistujúci bezpečnostný systém
Cieľ projektu
Vybudovanie kamerového systému
Výstupy
Zabezpečenie ochrany obyvateľov a majetku obce
Uţívatelia
Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu
6 kamier
Poznámky
PRV 2014 - 2020
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
Príprava
projektovej Projektant
1/2016
dokumentácie k projektu
Spracovanie
a
registrácia Externý manaţment
11/2015 – 2/2016
ţiadosti o NFP, zhromaţdenie
príloh projektu 1.1.1.
Verejné obstarávanie
OSO
11/2015 – 2/2016
Schválenie NFP
Ministerstvo pôdohospodárstva 2/2016
Realizácia
Dodávateľ, stavebný dozor
12/2016
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
Náklady z toho verejné zdroje
z toho
(rok)
spolu
súkromné
(eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Obec
Spracovanie
2016
1 000
0
0
0
1 000 0
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
2016
1 000
0
0
0
1 000 0
Realizácia projektu
2016
100 000 100 000
0
0
0 0
Spolu
102 000 100 000
0
0
2 000 0
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Základné údaje o projektovom zámere č. 3.1
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Uţívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Vybudovanie kanalizácie
Obec Bohunice
Ing. Peter Hajdúch /starosta/
Január 2015 – december 2017
Chýbajúca kanalizácia v celej obci, pokrytie 0%
Dobudovanie kanalizácie v obci
Vybudovanie kanalizácie 100% pokrytie obce
Obyvatelia obce
VO - výber dodávateľa
Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO,
predlţovanie termínu zákazky
Projekt je uţ v realizácii – podanie ţiadosti

Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
projektovej Vodárenská spoločnosť
1/2015

Príprava
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Spracovanie
a
registrácia
ţiadosti o NFP, zhromaţdenie
príloh
Predloţenie projektu
Schválenie NFP

Verejné obstarávanie
Podpis zmluvy
Realizácia
Kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
(rok)

Spracovanie
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
Realizácia projektu
Spolu

2014 2020

Stavebný úrad
Externý manaţment

3/2015
6/2015

Obec Bohunice
Ministerstvo
ţivotného
prostredia
OSO
Vybraný dodávateľ
Dodávateľ, stavebný dozor
Stavebný úrad

9/2015
11/2015

Náklady
spolu
(eur)

6/2016 – 9/2016
10/2016
10/2016 – 11/2017
12/2017

z toho verejné zdroje
ŠR
0

2015

0

EU
0

2015
2016

5 000
1 000 000
1 025 000

0
0
925 000 100 000
925 000 100 000

z toho
súkromné
zdroje
VÚC
0

Obec
0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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Základné údaje o projektovom zámere č. 3.2
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Uţívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik

2014 2020

Dobudovanie vodovodu
Obec Bohunice
Ing. Peter Hajdúch /starosta/
Obec Krivoklát
Apríl 2015 – August 2017
Vodovodné rozvody a prípojky sú vybudované,
chýba vodojem
Dobudovanie vodovodu v obci
Výstavba 2 vodojemov a príslušenstva
Obyvatelia obce
1000 EO /750 EO Bohunice/
VO - výber dodávateľa
Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO,
predlţovanie termínu zákazky
OP Kvalita ţivotného prostredia
PRV

Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
projektovej Vodárenská spoločnosť
4/2015

Príprava
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
3/2015
Spracovanie
a
registrácia Externý manaţment
6/2015
ţiadosti o NFP, zhromaţdenie
príloh
Predloţenie projektu
Ministerstvo ţivotného prostredia, 08/2015
Ministerstvo
pôdohospodárstva
a regionálneho rozvoja - IROP
Schválenie NFP
Ministerstvo ţivotného prostredia 11/2015
Verejné obstarávanie
OSO
3/2016 – 06/2016
Podpis zmluvy
Vybraný dodávateľ
07/2016
Realizácia
Dodávateľ, stavebný dozor
08/2016 – 06/2017
Kolaudácia
Stavebný úrad
08/2017
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
Náklady z toho verejné zdroje
z toho
(rok)
spolu
súkromné
(eur)
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Obec
Spracovanie
2015
1 000
0
0
0
1 000 0
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
2015
2 000
0
0
0
2 000 0
Realizácia projektu
2016
300 000 283 500
1 500
0
15 000 0
Spolu
303 000 283 500
1 500
0
18 000 0
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Základné údaje o projektovom zámere č. 3.3
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Uţívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Vybudovanie zberného dvora
Obec Bohunice
Ing. Peter Hajdúch /starosta/
Bohunice, Krivoklát, Slavnica, Sedmerovec
Január 2016 – december 2018
Výskyt čiernych skládok, vykladanie smetí
1.3. Riešenie odpadov v obci
Vybudovanie zberného dvora“
Obyvatelia obce,
1
VO - výber dodávateľa
Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO,
predlţovanie termínu zákazky
Delenie výdavkov medzi partnermi
OP Kvalita ţivotného prostredia
OP PRV

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
Príprava
projektovej
8/2015
dokumentácie k projektu
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
9/2015
Spracovanie
a
registrácia Externý manaţment
9 - 10/2015
ţiadosti o NFP, zhromaţdenie
príloh projektu 1.1.1.
Verejné obstarávanie
OSO
9 - 10/2015
Predloţenie projektu 1.1.1.
MPRV – sekcia PRV
10/2015
Schválenie NFP
MPRV – sekcia PRV
2/2016
Realizácia
Dodávateľ, stavebný dozor
2/2016 – 4/2016
Kolaudácia
Stavebný úrad
4/2016
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
Náklady z toho verejné zdroje
(rok)
spolu
(eur)
EU
ŠR
VÚC
Obec
Spracovanie
2015
2 000
0
0
0
2 000
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
2015
3 000
0
0
0
3 000
Realizácia projektu
2016
70 000
70 000
0
0
Spolu
75 000
70 000
0
0
5 000

z toho
súkromné
zdroje
0

0
0
0
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Základné údaje o projektovom zámere č. 3.4
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou

Revitalizácia rybníka s okolím pri kaplnke
Obec Bohunice
Ing. Peter Hajdúch /starosta/
Apríl 2015 – August 2017
Zanesený, nevyuţívaný rybník, neexistujúce
rekreačná plocha s potenciálom vyuţitia
Obnova rybníka s okolím kaplnky za účelom
vzniku oddychovej zóny
Obnovený rybník s okolím kaplnky
Obyvatelia obce, návštevníci
Vytvorenie oddychovej zóny - 1
VO - výber dodávateľa
Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO,
predlţovanie termínu zákazky
Moţnosti predloţenia ţiadosti:
Ministerstvo kultúry
Kultúrna pamiatka

Cieľ projektu
Výstupy
Uţívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
projektovej Obec a vybraný architekt
5/2016

Príprava
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Spracovanie
a
registrácia
ţiadosti o NFP, zhromaţdenie
príloh,
vrátane
verejného
obstarávania
Predloţenie projektu
Schválenie NFP
Realizácia
Kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
(rok)

Stavebný úrad
Externý manaţment

8/2016
6 – 8/2016

Obec Bohunice
Ministerstvo kultúry
Dodávateľ, stavebný dozor
Stavebný úrad

9/2016
3/2017
4/2017 – 7/2017
7/2017

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje
ŠR

EU
Spracovanie
projektovej
dokumentácie
Príprava VO
Realizácia projektu
Spolu

z
toho
súkromné
zdroje
VÚC

2016

800

0

0

0

Obec
800 0

2016
2017

0
15 000
15 800

0
15 000
15 000

0
0
0

0
0
0

0 0
0 0
800 0
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ČASŤ 4 - Realizačná časť
Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného
zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia
programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram
realizácie programu rozvoja obce s formou akčných plánov. Realizačná časť obsahuje:
 východiská,
 popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,
 popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia,
 stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,
 popis systému monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR,
 akčný plán s výhľadom na roky 2015 – 2017.

ČASŤ 4.1 Východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii
Obecný úrad Bohunice má v oblasti prípravy a realizácie programu rozvoja dostatočné
skúsenosti na programovej aj projektovej úrovni. Pri realizácii PHSR vystupujú ako partneri
obyvatelia obce, ktorí boli prizvaní a zúčastnili sa verejných stretnutí, kde definovali svoje
poţiadavky. Následne aktívne pristupovali k prerokovaniu finálneho návrhu PHSR obce. V rámci
prípravy dokumentu bol vypracovaný dotazník, ktorý bol distribuovaný do domácností. Rovnako
tak poslanci a zamestnanci OcÚ boli prizvaní ku konzultácii jednotlivých častí strategického
dokumentu.

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

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

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

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

plánovaných

a vzniknutej

k realizácii

v danom

Ad hoc mimoriadne
hodnotenie
Podľa potreby

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

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

na základe rozhodnutia starostu/primátora, kontrolného orgánu
obce/mesta, podnetu poslancov; na základe protokolu NKÚ
SR, správy auditu ...
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Formulár č. R 6 - Akčný plán
Opatrenie, aktivita

Akčný plán pre hospodársku oblasť v obci Bohunice
Termín
Zodpovedný

Opatrenie 1.4 Rozšírenie ubytovacích kapacít
Aktivita 1.4.1
Prenajímanie priestorov kaštieľa na 2017 - 2019
ubytovanie, príp. prenajímanie
týchto priestorov podnikateľovi,
ktorý bude ubytovanie poskytovať
ďalším osobám
Opatrenie 1.5 Riešenie parkovania v obci
2015
Aktivita 1.5.1
Výzva občanom prostredníctvom
oznamu na vyuţívanie parkovania
vo dvoroch
Opatrenie 1.6 Riešenie dopravných spojov
2015
Aktivita 1.6.1
Vyvolanie
rokovania
medzi
obcami, do ktorých je dopravná
dostupnosť
z obce
Bohunice
obmedzená
2015
Aktivita 1.6.2
Uskutočnenie
spoločného
prieskumu medzi občanmi obce
Bohunice, Krivoklát a mesta Ilava
prostredníctvom dotazníka.
Spolupráca s MAS Vršatec pri
tvorbe dotazníka
2015
Aktivita 1.6.3
Vyvolať rokovanie s VÚC o zmene
dopravných spojov

Financovanie
(Eur)

Samospráva obce Bohunice;

0

Samospráva obce Bohunice

0

Samospráva obce Bohunice;
Samospráva obce Krivoklát;
Samospráva mesta Ilava

0

Samospráva obce Bohunice;
Samospráva obce Krivoklát;
Samospráva mesta Ilava

50
(tlačiarenské
sluţby)

Samospráva obce Bohunice;
Samospráva obce Krivoklát;
Samospráva mesta Ilava
VÚC

0

Zdroj: spracovanie autora
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Opatrenie, aktivita

Akčný plán pre sociálnu oblasť v obci Bohunice
Termín
Zodpovedný

Opatrenie 2.5 Podpora individuálnej bytovej výstavby
2016 - 2017
Samospráva obce Bohunice;
Aktivita 2.5.1
Súčinnosť obce pri odkupovaní
pozemkov investorom
Obec
vykoná
dodatok
k územnému plánu v prípade
záujmu o rozšírenie intravilánu
v súvislosti s rozvojom bývania.
Opatrenie 2.6 Rekonštrukcia detských ihrísk
Aktivita 2.6.1
Odstránenie
nebezpečných 2015
Samospráva obce Bohunice;
prvkov z detského ihriska na
dobrovoľníci
Hornom konci a doplnenie
nových prvkov
2016
Samospráva obce Bohunice;
Aktivita 2.6.2
Doplnenie nových prvkov na
dobrovoľníci
detské ihrisko pri budove
bývalej ZŠ
Opatrenie 2.7 Vyuţitie budovy bývalej základnej školy na sociálne účely
2015
Samospráva obce Bohunice;
Aktivita 2.7.1
Vymaľovanie
priestorov
dobrovoľníci; JDS
budovy
2015
Samospráva obce Bohunice;
Aktivita 2.7.2
Presun kniţničných publikácií
dobrovoľníci
do priestorov budovy bývalej
základnej školy
2015 - 2017
Samospráva obce Bohunice;
Aktivita 2.7.3
Vyuţívanie ďalších priestorov
JDS
v budove bývalej ZŠ pre
stretávanie členov JDS
Opatrenie 2.9 Organizovanie kultúrnych podujatí
Každoročne
Aktivita 2.9.1
Vypracovanie harmonogramu k dátumu:
Samospráva obce Bohunice;
kultúrnych podujatí, ktoré má január 2015
dobrovoľníci
január
2016
obec v pláne počas roka
január 2017
organizovať
2015 - 2017
Samospráva obce Bohunice;
Aktivita 2.9.2
Organizovanie
tradičných
dobrovoľníci; Dobrovoľný
podujatí
hasičský zbor
Stavanie mája
30. apríl 2015
Samospráva obce Bohunice;
30. apríl 2016
dobrovoľníci; Dobrovoľný
30. apríl 2017
hasičský zbor
Medzinárodný deň detí
máj - jún 2015
Samospráva obce Bohunice;
máj - jún 2016
dobrovoľníci; Dobrovoľný
máj - jún 2017
hasičský zbor
Váľanie mája
31. máj 2015
Samospráva obce Bohunice;
31. máj 2016
dobrovoľníci; Dobrovoľný
31. máj 2017
hasičský zbor
Hodové slávnosti
júl 2015
Samospráva obce Bohunice;

2014 2020

Financovanie
(Eur)
0

1 000
(z vlastných
zdrojov +
granty)
1 000
(z vlastných
zdrojov +
granty)

100
0

1/mesiac
(symbolická
suma za
nájomné)

0

2 850

250

350

250

1 000
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júl 2016
júl 2017
Najlepšia pálenka
október 2015
október 2016
október 2017
júl, august 2015
Aktivita 2.9.3
Organizovanie koncertov najmä júl, august 2016
pre starších občanov v štýle júl, august 2017
dychovej
hudby
v areáli
kaštieľa min. raz ročne
august 2015
Aktivita 2.9.4
Organizovanie letného kina august 2016
v areáli kaštieľa
august 2017
jún, október 2015
Aktivita 2.9.5
Organizovanie
divadelných jún, október 2016
podujatí min. raz ročne
jún, október 2017

dobrovoľníci; Dobrovoľný
hasičský zbor; JDS
Samospráva obce Bohunice;
dobrovoľníci; Dobrovoľný
hasičský zbor; JDS
Samospráva obce Bohunice;
dobrovoľníci

2014 2020

1 000

600

Samospráva obce Bohunice;
dobrovoľníci

150

Samospráva obce Bohunice

600

Zdroj: spracovanie autora

Opatrenie, aktivita

Akčný plán pre environmentálnu oblasť v obci Bohunice
Termín
Zodpovedný

Opatrenie 3.4 Zvýšenie environmentálneho povedomia občanov
2015
Samospráva obce Bohunice;
Aktivita 3.4.1
Tlač letákov o separovaní odpadu
a nákladoch obce vznikajúcich pri
odstraňovaní čiernej skládky
marec 2015
Samospráva obce Bohunice;
Aktivita 3.4.2
Zorganizovanie brigády na zber marec 2016
dobrovoľníci
odpadu v prostredí obce a čistenie marec 2017
povodia potoka

Financovanie
(Eur)
120

150

Zdroj: spracovanie autora
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Formulár č. R 7 - Záznam z verejného prerokovania
Zápis o prerokovaní strategického dokumentu v komisiách samosprávy
Názov dokumentu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bohunice
Termín pripomienkovania: 10. – 20. 5. 2015
Neboli prijaté ţiadne pripomienky.
Počet pripomienok: celkový počet: 0 akceptované: 0
Zápis spracoval: Mgr. Darina Krausová, 30. 5. 2015, podpis
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ČASŤ 5 - Finančná časť
Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít,
inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie programu rozvoja obce.
Táto časť obsahuje:
 indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
 model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti
sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce,
 hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.
Formulár č. F 2 - Hodnotiaca tabuľka pre výber projektov
Kategória Úroveň
Hodnotiace kritérium - Opis podmienok pre
dôleţitosti zaradenie do priority
1
Najvyššia a) Projekty vyplývajúce zo zákona a/alebo
legislatívy EÚ
b) Projekty riešiace havarijnú alebo
mimoriadnu situáciu
c) Projekty vyznačujúce sa najvyššou mierou
dôleţitosti, potreby a nevyhnutnosti pre obec
Splnená jedna z podmienok
2
Vysoká
a) Projekty vyplývajúce z územného plánu
obce
b) Projekty s právoplatným stavebným
povolením a ukončeným VO
c) Projekty vyznačujúce sa vyššou mierou
dôleţitosti pre obec
Splnená jedna z podmienok
3
Stredná
a) Projekty, ktoré majú moţnosť uchádzať sa o
cudzie a doplnkové zdroje financovania
b) Projekty vyznačujúce sa strednou mierou
dôleţitosti

4

Nízka

5

Najniţšia

Projekt
1.1.1
1.2.1
1.2.2
1.2.3
2.4
3.1
3.2
1.1.2
1.1.3
2.3
2.6.1
2.6.2

1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.7
2.8
2.9
3.3
3.4
1.7.
1.8.
2.10
a) Projekty definované ako zámery / v štádiu 1.6
úvah.
2.5
3.5
Ostatné
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Formulár č. F 3 - Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica
Prioritná oblasť

Projekt 1.1.1 Vybudovanie
chodníka
smerom
do
Pruského
s
názvom
„Chodník, ktorý spája“
Projekt 1.1.2 Vybudovanie
chodníka od centra obce k
pohostinstvu
Projekt 1.1.3 Vybudovanie
chodníka od kaštieľa
smerom na Horný koniec
Projekt 1.2.1
Rekonštrukcia
a dobudovanie miestnej
komunikácie „Slivničky“
Projekt 1.2.2 Vybudovanie
miestnej komunikácie v
časti „Dlhošín“
Projekt 1.2.3
Vybudovanie miestnej
komunikácie v časti
„Záhumnie“
Projekt 1.3
Rekonštrukcia kaplnky
Mednyanských
Projekt 1.7. Spomaľovací
ostrovček
Projekt 1.8
Obnova a výstavba
autobusových zastávok
Projekt 2.1 Rekonštrukcia
cintorína s areálom
Projekt 2.2
Rekonštrukcia a doplnenie
verejného osvetlenia
Projekt 2.3 Vybudovanie
multifunkčného ihriska
Projekt 2.4
Rekonštrukcia
administratívnej budovy
v centre obce
Projekt 2.10 Vybudovanie
kamerového systému
Projekt 3.1
Vybudovanie kanalizácie
Projekt 3.2
Dobudovanie vodovodu
Projekt 3.3
Vybudovanie zberného
dvora

Viaczdrojové financovanie
Verejné zdroje
EÚ
Štát
VÚC
Obec/
Mesto
41 800
40 000
0
0
1 800

Celkové
náklady

Súkromné
zdroje

Spolu
41 800

0

16 800

15 000

0

0

1 800

16 800

0

51 800

50 000

0

0

1 800

51 800

0

21 800

20 000

0

0

1 800

21 800

0

73 200

70 000

0

0

3 200

73 200

0

73 200

70 000

0

0

3 200

73 200

0

113 000

100 000

10 000

0

3 000

113 000

0

52 000

50 000

0

0

2 000

52 000

0

15 000

14 000

0

0

1 000

15 000

0

20 800

20 000

0

0

800

20 800

0

120 000

0

120 000

0

0

0

0

56 000

50 000

0

0

6 000

56 000

0

108 000

100 000

0

0

8 000

108 000

0

102 000

100 000

0

0

2 000

102 000

0

1 025 000

925 000

100 000

0

0

1 025 000

0

300 000

283 500

1 500

0

15 000

300 000

0

75 000

70 000

0

0

5 000

75 000

0
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Projekt 3.4
Revitalizácia rybníka
s okolím pri kaplnke
Spolu
Zdroj: vlastné spracovanie

15 800

15 000

0

0

800

15 800

0

2 281 200

1 992 500

231 500

0

57 200

2 281 200

0

2019

2020

Formulár č. F 5 – Indikatívny rozpočet - sumarizácia
2015
I.
Hospodárska
15 850
oblasť
II.
13 300
Sociálna oblasť
III.
Environmentálna
13 270
oblasť
Zdroj: vlastné spracovanie

2016

2017

Rok
2018

Spolu €

62 400

237 200

73 200

70 000

-

458 650

327 200

10 200

50 800

20 000

-

421 500

1 370 950

15 150

-

-

- 1 399 370

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

Spracovanie

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bohunice na roky 2014 - 2020
Časť 1 – Analytická časť
Analytická časť obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce
s väzbami na širšie územie.
Časť 2 – Strategická časť
Táto časť obsahuje stratégiu rozvoja územia pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík
a určuje hlavné ciele a priority rozvoja obce.
Časť 3 – Programová časť
Obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie PHSR.
Časť 4 – Realizačná časť
Zameriava sa na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia
realizácie PHSR obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR s ustanovením
merateľných ukazovateľov, tieţ vecný a časový harmonogram realizácie PHSR formou
akčných plánov
Časť 5 – Finančná časť
Obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu
a organizačnú stránku realizácie PHSR obce.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bohunice na roky 2014-2020 (ďalej
len „PHSR 2014-2020“) bol spracovaný v súlade s Metodikou na vypracovanie programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, ktorá bola vydaná Ministerstvom
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 18/8/2014 a to v nadväznosti na novelu
Zákona o podpore regionálneho rozvoja schválenej vládou SR 1. januára 2015.
- externí odborníci – spracovanie na kľúč, dodávateľ MAS Vršatec
- s poslancami, starostom a pracovníkmi samosprávy
Spracovanie dokumentu prebiehalo v termíne od septembra 2014 – do júna 2015.
Riadiaci tím pozostával z:
Dodávateľ:
MAS Vršatec: Petra Šupáková, Ing. Zuzana Martonová, Mgr. Darina Moravčíková
Starosta obce:
Ing. Peter Hajdúch
Poslanci obecného zastupiteľstva:
Martin Hajdúch, Ing. Ivan Mojto
Kontrolór obce:
Ing. Emília Lukáčová
Zástupca z podnikateľského sektora:
Miloš Pechanec
Zástupca z mimovládneho sektora:
Mgr. Dana Vlčková DiS Art (Múzeum regiónu Bielych Karpát); Peter Mojto (Šafran)
Stretnutie riadiaceho tímu: 12. 02. 2015
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Komunikácia s verejnosťou prebiehala prostredníctvom vypĺňania dotazníkov občanmi
obce Bohunice. Dotazník bol vypĺňaný v rámci domácností.
Rozdaných
200
Vrátených
116
% populácie
58 %
Financovanie spracovania je vo výške:
Ktorú si obec hradí z vlastných zdrojov.
Prerokovanie

Verejné pripomienkovanie prebiehalo v termíne 5. 3. 2015 – 15. 3. 2015. Dokument bol
uverejnený na internetovej stránke obce Bohunice a informačných tabuliach v obci
Bohunice. Priamo boli oslovené subjekty Ing. Karol Kazda – Mlyn u Kazdu; Jaroslav

Košík – mäsovýroba. Počas verejného pripomienkovania neboli doručené ţiadne
pripomienky
Schválenie

54

