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Obec Závod 

  



O obci Závod: 

Obec Závod leží v severnej časti okresu Malacky v Bratislavskom kraji. Orograficky patrí do 

oblasti Záhorskej nížiny a celku Borská nížina. Chotárom preteká potok Porec, prameniaci pod 

Vysokou hôrkou. Vo východnej časti chotára tečie potok Grgás. Klimaticky patrí Závod do typu 

krajiny s nížinnou klímou, s miernou inverzitou teplôt. Vegetačný kryt tvoria lesy, zvyšky 

pôvodných lúk a poľnohospodárskej kultúry. Národná prírodná rezervácia Abrod spolu s 

východnou lesnatou časťou chotára obce Závod je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Záhorie 

s celkovou rozlohou 27 522 ha. 

Obec Závod leží v centrálnej časti Borskej nížiny a chotár vytvárajú prevažne mladotreťohorné 

íly a piesky. O tejto časti Záhoria sa dlho súdilo, že v najstarších dobách bola neosídlená, alebo 

osídlená len sporadicky. K prvému objavu na území Závodu prišlo v roku 1888. Zistený bol 

popolnicový hrob z mladšej doby rímskej, konkrétne z druhej polovice 2. storočia a začiatku 3. 

storočia n. l. Najstaršie doposiaľ zistené stopy osídlenia pochádzajú z konca doby kamennej, 

eneolitu, kedy na Záhorí evidujeme už pomerne súvislé osídlenie. 

Prvá známa písomná zmienka o Závode je datovaná rokom 1557. Obec sa tu uvádza pod menom 

ZABOD. Nachádza sa v daňovom súpise poddanských dedín feudálneho panstva hradu Ostrý 

kameň. Historické pramene zo stredoveku uvádzajú, že boli dve osady Závodov, z ktorých jedny 

mali prívlastok”dedičné”. Malo to byť vraj označenie staršieho sídliska, resp. išlo o sídlo 

jestvujúce blízko nejakého panského sídliska. Určitý osadníci tu podľa archeologických nálezov 

sídlili už v dobe rímskej, slovanské osídlenie sa predpokladá na našom území až koncom 5. 

storočia. Podľa štúdie od Mgr. Vladimíra Petroviča aj čo sa týka nového názvu obce Zabod, 

Závod, je veľmi pravdepodobné že bol odvodený od maďarského zab – ovos, čo by podporilo 

teóriu o Závode ako prepriahacej a občerstvovacej stanici na stredovekej diaľkovej obchodnej 

ceste.V 14. storočí sa ustálili bezpečnostné pomery na Záhorí a vzrástli obchodné styky Uhorska 

so Západom. Z historických prameňov vieme, že vo Veľkých Levároch bola farnosť erigovaná 

už v roku 1397 a v roku 1560-1562 do nej patrili i Malé Leváre, Moravský Sv. Ján a Sekule.  

Postupnú zmenu a znižovanie podielu pôvodného obyvateľstva podmienilo aj turecké 

nebezpečenstvo, ktoré dalo do pohybu chorvátske obyvateľstvo z oblastí medziriečia Sávy 

a Drávy. Chorváti pod tlakom tureckej expanzie začali postupovať hore pozdĺž toku Dunaja už v 

1.polovici 16 storočia, no najmä po bitke pri Moháči roku 1526 začali silné kolonizačné prúdy 

Chorvátov prichádzať aj na územie dnešného Slovenska.  Na Záhorie prichádzajú Chorváti 



v období rokov 1540 – 1570. Prevrstvenie obce chorvátskymi a srbskými kolonistami v 16. a 17. 

storočí nielenže zvýšilo celkový počet obyvateľstva, ale najmä umocnilo roľnícky charakter 

obce. Ba neboli tu ani prekážky z hľadiska vierovyznania, keďže Chorváti boli katolíci. Noví 

obyvatelia boli známi svojou pracovitosťou a húževnatosťou, neizolovali sa od pôvodného 

obyvateľstva a tak v priebehu ani nie dvoch storočí sa asimilovali natoľko, že prestali používať 

aj svoj materinský jazyk. Ich prítomnosť v obci potvrdzujú priezviská zakončené na -ič, 

spomínané už v urbári veľkolevárskeho panstva z roku 1592. 

V  obci sa nachádzajú dva rímskokatolícke kostoly :  

Gotický kostol Navštívenia Panny Márie , tzv. starý kostol stojí na cintoríne. Postavený v roku 

1339 a zrenovovaný v roku 1777.Vďaka zachovalosti pôvodného stredovekého stavu sa kostol 

zaraďuje k cenným a hodnotným dokladom stredovekého sakrálneho staviteľstva u nás. Kedysi 

však bol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi. Po vybudovaní nového kostola začal slúžiť, a 

dodnes slúži ako pohrebná kaplnka. 

 Novogotický sv. Michala Archanjela je z roku 1899. Vybudovaný je v strede dediny, dovtedy na 

tomto mieste bolo jazero. K jeho vybudovaniu viedla hlavne nedostatočná veľkosť starého, ale aj 

zákaz pochovávania okolo kostolov. Interiér kostola nadobudol súčasnú podobu roku 1921, kedy 

bol vymaľovaný. 

  

http://sk.wikipedia.org/wiki/1339
http://sk.wikipedia.org/wiki/1777
http://sk.wikipedia.org/wiki/1899


 

Východiská programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

Analýza vonkajšieho prostredia 

STEEP analýza – vplyv vonkajšieho prostredia na úrovni mikroregiónu 

Sociálne prostredie  Technologické prostredie  Ekonomické prostredie 

Zmeny populácie – 

zvyšovanie podielu 

vysokoškolsky vzdelaných 

ľudí na populácii 

Úroveň technológie 

(výrobnej) a zavádzanie 

inovatívnych technológií u 

kľúčových zamestnávateľov 

-technologická výhoda a 

technologické zaostávanie 

Využívanie doplnkových 

zdrojov financovania – 

Európskych štrukturálnych 

a investičných fondov (EŠIF) 

pre spolufinancovanie 

projektov 

Systém vzdelávania 

nedostatočné prepojenie 

vzdelávacieho systému s 

potrebami trhu práce  

Centrálne využívanie IKT 

pre komunikáciu 

s obyvateľstvom a 

zlepšovanie kvality 

verejných služieb 

- Nové trhy a nové 

príležitosti pre kľúčových 

zamestnávateľov mimo 

Územia obce 

Nedostatočná kapacita 

a kvalita pracovnej sily pre 

kľúčových zamestnávateľov 

Rastúca úroveň výskumu, 

vývoja a inovácií 

v podnikoch a projektoch 

s vysokou pridanou 

hodnotou 

Dobudovanie dopravnej 

obslužnosti a cestnej 

infraštruktúry 

Využívanie sociálnych 

technológií a projektov 

sociálnych inovácií 

 Daňové zaťaženie 

 

Zvyšovanie podielu MRK na 

celkovom počte 

obyvateľstva, zvyšovanie 

počtu obyvateľov 

postihnutých chudobou, 

rastúca kriminalita 

 Využívanie možností 

podpory v oblasti 

kreatívneho priemyslu 

Ekologické prostredie  Politické prostredie Hodnotové prostredie 

Dopady životného prostredia Administratívna Celková organizačná kultúra, 



–  

nedostatočné a neefektívne  

opatrenia protipovodňovej  

ochrany  

pripravenosť Vlády SR na 

čerpanie prostriedkov EŠIF 

vnímanie a akceptácia 

korupcie v spoločnosti 

(Transparency International) 

Objavenie doteraz 

neidentifikovaných starých 

environmentálnych záťaží  

Sektorové stratégie – Politika 

vlády SR v podpore 

investícií (investičné 

stimuly), podpory inovácií, 

cestovného ruchu, rozvoja 

dopravy 

Trvalá spolupráca so 

strategickými sociálno-

ekonomickými partnermi a 

nové modely pre spoluprácu 

(verejno-súkromné formy 

spolupráce) 

Zvyšovanie  

environmentálneho 

zaťaženia a  

v oblasti znečistenia 

ovzdušia  

Komplikovaná legislatíva, 

výkon v oblasti verejného 

obstarávania 

Zmena postojov 

obyvateľstva, rastúca 

xenofóbia, rasizmus a 

kriminalita 

 

  



Zhodnotenie súčasného stavu územia 

SWOT-analýza – hospodárstvo 

Silné stránky Slabé stránky 

- Blízkosť okresného mesta Malacky 

a hlavného mesta Bratislavy 

- Veľké priemyselné parky na okolí 

- Blízkosť Rakúska a Česka 

- Tranzitné cyklotrasy prechádzajú 

územím MR 

- Možnosť rybolovu v Kostolišti, 

Jakubove 

- Jazda na koni, Agroland Slovakia 

Kostolište 

- Rekreačný areál Rudava 

- Málo informácií o obciach pre 

návštevníkov 

- Nie sú využité všetky možnosti na 

prepojenie tranzitných cyklotrás cez 

obce 

- Chýba cyklotrasy medzi obcami 

- Kolízia medzi ťažbou uhľovodíkov 

a poľnohospodárskou činnosťou 

- Problémové spojenie Gajar 

s Dürnkrutom 

- Nedostatok miestnych pracovných 

príležitostí a podnikateľských podpôr 

Príležitosti Ohrozenia 

- Zvýšený záujem obyvateľov 

Bratislavy o prímestskú rekreáciu  

- Zvýšený záujem o nemotorovú 

turistiku 

- Spoločný postup v rozvoji 

hospodárstva na Dolnom Záhorí 

- Nedostatok finančných zdrojov na 

realizáciu zámerov 

- Necitlivá vládna politika z hľadiska 

malých podnikateľov 

- Absencia vládnej pomoci pre rozvoj 

vidieckeho cestovného ruchu 

 

SWOT-analýza – sociálna oblasť 

Silné stránky Slabé stránky 

- Existencia pamiatkovo hodnotných 

objektov a archeologických nálezísk  

- Klub dôchodcov Kostolište 

- Spoločná opatrovateľská služba 

Kostolište+4 obce 

- Kostolište – zrekonštruovaný obecný 

spoločenský dom 

- OZ Citrónky Jakubov - detské 

centrum voľno časových aktivít 

- Dom Svitania n.o.- chránené dielne 

pre postihnutých mladých ľudí 

- Reedukačný domov pre mládež vo V. 

Levároch 

- Chýbajú jasle 

- Málo miest v materských školách 

- Na základných školách chýbajú 

odborné učebne 

- Chýbajú komunitné centrá pre matky 

s deťmi a pre dôchodcov 

- Stav miestnych ciest je na mnohých 

miestach zlý 

- Nedostatočné možnosti rekreačného 

športu a aktívneho oddychu 

- Verejné priestranstvá sú len čiastočne 

rekonštruované 

- Je nedostatok nájomných bytov 

Príležitosti Ohrozenia 



- Zachovanie kultúrneho dedičstva 

posilní miestnu identitu 

- Rozvoj cezhraničných kontaktov 

prinesie nové prvky do života 

mikroregiónu 

- Zvýšená migrácia z iných regiónov 

naruší miestne kultúrne tradície 

- Rozvojová pomoc pre sociálnu 

infraštruktúru bude nepokryje 

skutočné potreby 

- Rozvojová pomoc pre školskú 

infraštruktúru bude nepokryje 

skutočné potreby 

 

SWOT-analýza – ochrana životného prostredia 

Silné stránky Slabé stránky 

- Biokoridory a biocentrá regionálneho  

a nadregionálneho významu  

- Chránená krajinná oblasť 

- Územia siete NATURA 2000 

- Dobré vybavenie vodovodom 

- Existuje len čiastočná kanalizácia 

obcí 

- Veterná erózia na ornej pôde 

- Nelegálne skládky odpadov 

- Nie sú dobudované zberné dvory 

- Nízka miera využívania 

obnoviteľných zdrojov 

- Zlé energetické hospodárstvo 

verejných budov 

- Nízka informovanosť o lokálnych 

prírodných hodnotách 

Príležitosti Ohrozenia 

- Zmena spoločenského vedomia 

v záujme zníženie energetickej 

spotreby a spomalenia klimatických 

zmien 

- Zlepšenie pozitívneho prístupu 

obyvateľov k ochrane prírodných 

hodnôt 

- Nedostatok finančných zdrojov na 

opatrenia pre zníženie energetickej 

spotreby  

- Nebudú zdroje na vodovody 

a kanalizáciu 

- Nebudú vonkajšie impulzy na 

realizáciu ochranárskych kampaní 

 

 

Analýza rizík a identifikácia kritických oblastí rozvoja 

 

Nízka úroveň obecnej infraštruktúry a služieb 

Mikroregión sa nachádza v širšom regióne hlavného mesta čo má vplyv aj na nároky obyvateľov. 

V prípade nízkej úrovne obecnej infraštruktúry a služieb hrozí presťahovanie sa do lepšie 

vybavených častí bratislavského regiónu, prípadne spomalenia hlavnej sily demografickej 

dynamiky – migrácie do obcí.  

 



Nedostatok miestnych pracovných príležitostí a podnikateľských podpôr 

Blízke priemyselné parky, mestá a pohraničné oblasti poskytujú väčšie pracovné možnosti, ako 

vo väčšine vidieckych mikroregiónoch Slovenska, avšak miestna ponuka práce, ako dôležitá 

súčasť udržateľnej miestnej komunity, je len minimálna.  

Malá známosť prírodného a kultúrneho dedičstva 

Aj keď mikroregión disponuje významným prírodným a kultúrnym dedičstvom, tie sú v radoch 

mladších generácií menej známe a preto jednak slabne ich miestna identita a viazne aj ich 

udržateľné využívanie v cestovnom ruchu v prospech miestnych obyvateľov.  

 

Identifikácia východísk  

 

Nízka úroveň obecnej infraštruktúry a služieb 

Z hľadiska zlepšenia životnej úrovne obyvateľov má zásadný význam kvalita prostredia 

každodenného života. K tomu je potrebné zvyšovanie kvality miestnej technickej infraštruktúry, 

rekonštrukcia obecných budov, tvorba, či zvýšenie kapacity služieb, ktoré boli na miestnej 

úrovni identifikované, ako nedostatočné. Tieto sa vyskytujú od matiek s deťmi až po dôchodcov 

vo všetkých vekových spoločenských kategóriách.  K oprávneným požiadavkám obyvateľov 

patrí aj vytvorenie podmienok vhodného strávenia voľného času.  

Nedostatok miestnych pracovných príležitostí a podnikateľských podpôr 

K udržateľnej štruktúre miestneho spoločenstva patria aj pracovné príležitosti, ktoré je možné 

podporovať buď tvorbou infraštruktúry (napríklad výstavba cyklotrás, podnikateľských 

inkubátorov), podporou spoločných marketingových aktivít, alebo priamou podporou 

podnikateľských subjektov.  

Malá známosť prírodného a kultúrneho dedičstva 

V tejto oblasti je potrebné jednak zvýšiť vedomostnú úroveň a pozitívny prístup miestnych 

obyvateľov a vytvoriť podmienky tomu, aby prírodné a kultúrne hodnoty boli integrované do 

ponuky cestovného ruchu a tým zabezpečili aj nové príjmy pre obyvateľov mikroregiónu.  

 

  



Strategická časť 

Vízia a návrh stratégie  

Návrh strategickej časti zostavila pracovná skupina na základe nasledovných podkladov: 

- Analýza vnútorného prostredia 

- Analýza vonkajšieho prostredia 

- Zhodnotenie súčasného stavu územia 

- konzultácie na úrovni 8 členských obcí 

- konzultácie na úrovni mikroregiónu 

 

Na základe vstupných informácie boli identifikované nasledovné strategické prvky: 

Vízia: Investíciami v obciach a spoluprácou na úrovni mikroregiónu zlepšíme životné 

podmienky obyvateľov Mikroregiónu Enviropark Pomoravie 

1 globálny cieľ: Zlepšiť podmienky života v mikroregióne 

3 prioritných oblastí: hospodárstvo, ochrana životného prostredia, sociálna 

15 špecifických cieľov: hierarchiu strategických cieľov uvádzame v tabuľke S1. 

 

 

Tabuľka S 1 – Hierarchia strategických cieľov 

Vízia Investíciami v obciach a spoluprácou na úrovni mikroregiónu 

zlepšiť životné podmienky obyvateľov 

Globálny cieľ Zlepšiť podmienky života v mikroregióne 

Prioritná oblasť 1 Hospodárstvo 

Špecifický cieľ 1 Rozvoj cestovného ruchu 

Špecifický cieľ 2 Podpora miestneho rozvoja 

Prioritná oblasť 2 Ochrana životného prostredia 

Špecifický cieľ 3 Zlepšenie využívania OZE 

Špecifický cieľ 4 Zlepšenie nakladania s vodou 

Špecifický cieľ 5 Zlepšenie nakladania s odpadom 



Špecifický cieľ 6 Zlepšenie stavu krajiny 

Špecifický cieľ 7 Zníženie produkcie skleníkových plynov 

Prioritná oblasť 3:  Sociálna 

Špecifický cieľ 8 Rozvoj vzdelávacieho systému  

Špecifický cieľ 9 Rozvoj sociálnych služieb 

Špecifický cieľ 10 Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry 

Špecifický cieľ 11 Zvýšenie miery elektronizácie v obciach 

Špecifický cieľ 12 Zlepšenie podmienok bývania 

Špecifický cieľ 13 Zlepšenie starostlivosti o kultúru 

Špecifický cieľ 14 Výchova mládeže k regionálnej identite 

Špecifický cieľ 15 Rozvoj cezhraničnej spolupráce 

 

Tabuľka P 1 – Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí 

Prioritná oblasť 1: Hospodárstvo 

Špecifický cieľ 1 Rozvoj cestovného ruchu 

Opatrenie 1.1 Rozvoj ekoturistiky 

Aktivita 1.1.4 Vybudovanie náučného turistického chodníka k Morave - Závod 

  

Prioritná oblasť 2: Ochrana životného prostredia 

Špecifický cieľ 4:Zlepšenie nakladania s vodou 

Opatrenie 4.2 Zvýšenie mieri čistenia odpadových vôd 

Aktivita 4.2.6 Kanalizácia - dokončenie + ČOV, dobudovanie a obnova vodovodu, 

nová studňa (doplnkový zdroj) a rozšírenie úpravne vody – Závod 

 



Špecifický cieľ 5: Zlepšenie nakladania s odpadom 

Opatrenie 5.1 Zvýšenie miery separácie 

Aktivita 5.1.6 Dobudovanie zberného dvoru odpadov - Závod 

 

                                   Špecifický cieľ 7: Zníženie produkcie skleníkových plynov 

Opatrenie 7.1 Zlepšenie energetickej účinnosti obecných budov 

Aktivita 7.1.9 Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy zdravotného strediska  – 

Závod 

Aktivita 7.1.10 Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy domovu sociálnych služieb - 

Závod 

Aktivita 7.1.11 Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy školy - Závod 

Aktivita 7.1.12 Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy a kompletná rekonštrukcia 

obecnej bytovky - Závod 

 

Prioritná oblasť 3: Sociálna 

Špecifický cieľ 8: Rozvoj vzdelávacieho systému 

Opatrenie 8.1 Rekonštrukcia materských škôl 

Aktivita 8.1.8 Rozšírenie kapacít materskej školy – Závod 

Opatrenie 8.2 Skvalitnenie výučby na základných školách 

Aktivita 8.2.6 Zriadenie špecializovaných učební ZŠ– Závod 

 

Špecifický cieľ 10: Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry 

Opatrenie 10.1 Rozvoj nemotorovej dopravy 

Aktivita 10.1.10 Vybudovanie cyklotrasy z centra na železničnej stanici + parkovisko pre 

autá a pre bicykle - Závod 

Opatrenie 10.2 Rozvoj miestnych komunikácií 



Aktivita 10.2.7 Rekonštrukcia a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov - Závod 

  

Opatrenie 10.4 Zlepšenie stavu obecnej infraštruktúry 

Aktivita 10.4.10 Revitalizácia verejného priestranstva - Závod 

Aktivita 10.4.11 Výmena verejného osvetlenia - - Závod 

  

Špecifický cieľ 13: Zlepšenie starostlivosti o kultúru 

Opatrenie 13.1 Rozvoj kultúrnej infraštruktúry 

Aktivita 13.1.6 Vybudovanie obecného múzea - Závod 

  

 

  



Tabuľka P3 – Súhrnný prehľad projektových zámerov  

P.č. 
Názov 

obce 

Názov 

invest. 

Klas. 

stav. 
Stručný popis, resp. poznámky 

Predpokladaný 

termín 

realizácie  

Predpokl. 

náklady 

(tis.€) Opatrenie 

PHSR EP 

88 Závod obec 

2223 

Kanalizácia - dokončenie + ČOV, 

dobudovanie vodovodu, nová studňa 

(doplnkový zdroj) a rozšírenie úpravne 

vody  2018-2022 1600   

89 Závod obec 
2410 Dobudovanie zberného dvoru odpadov  2016-2022 50 5.1 

90 Závod obec 

1264 

Zvýšenie energetickej efektívnosti 

budovy zdravotného strediska  

2016-2017 150 7.1 

91 Závod obec 

1130 

Zvýšenie energetickej efektívnosti 

budovy domovu sociálnych služieb  

2016-2017 150 7.1 

92 Závod obec 
1263 

Zvýšenie energetickej efektívnosti 

budovy školy  2018-2022 300 7.1 

93 Závod obec 

1122 

Zvýšenie energetickej efektívnosti 

budovy a kompletná rekonštrukcia 

obecnej bytovky 

2017 150 7.1 

94 Závod obec 
1263 Rozšírenie kapacít materskej školy  2018 343 8.1 

95 Závod obec 
1263 Zriadenie špecializovaných učební ZŠ 2017 60 8.2 

96 Závod obec 

2112 

Vybudovanie cyklotrasy z centra na 

železničnej stanici + parkovisko pre 

autá a pre bicykle  2019 100 10.1 

97 Závod obec 

2112 

Rekonštrukcia a budovanie miestnych 

komunikácií a chodníkov  2015-2018 200 10.2 

98 Závod obec 
  Zmeny a doplnky územného plánu  2019 20 10.4 

99 Závod obec 
2412 Revitalizácia verejného priestranstva  2018 180 10.4 

100 Závod obec 2112 Výmena verejného osvetlenia -  2016 170 10.4 

101 Závod obec 1262 Vybudovanie obecného múzea  2017-2018 150 13.1 



 

 

 

Akčný plán na obdobie 2015-2016 

 

Tabuľka R1 Akčný plán  

Opatr. 

a akt. 

PHSR  

Názov projektu 
Termín 

realizácie 

Zdroj 

financ. 

Rozp. 

tis.€ 

Ukazo-

vateľ 

výstupu 

Riziká/

ohroz. 

Kľúčov

é kroky 

Zodpov. 

za realiz. 

Opatr. 

PHSR 

VÚC 

Opatr. 

4.2 
  

                

4.2.6 

Kanalizácia - dokončenie + 

ČOV, dobudovanie vodovodu, 

nová studňa (doplnkový zdroj) 

a rozšírenie úpravne vody – 

Závod 

01.2016-

12.2018 

OP KŽP 3023 

dĺžka 

novovybud
ovanej siete 

(m)- 2177  

počet 
nových 

EAO -  500 1 1,2,3,4 Ocú Závod 6 

Oaptr. 

5.1 
  

       

5.1.6 Dobudovanie zberného dvoru 

odpadov - Závod 

 01.2016-

12.2022 
OP KŽP 

50 

kapacita 

selektovani

a odpadu 

(m3) – 

50t/rok 
1 1,2,3,4 Ocú Závod 

6 

Opatr. 

7.1 
    

              

7.1.9 

Zvýšenie energetickej 

efektívnosti budovy 

zdravotného strediska - Závod 

01.2016  - 

12.2017 

OP KŽP 150 

zníženie 
spotreby 

energie 

budovy  

(%) – 34,2 

% 1 2,3,4 Ocú Závod 4 

7.1.10 

Zvýšenie energetickej 

efektívnosti budovy domovu 

sociálnych služieb - Závod 

01.2016  - 

12.2017 

OP KŽP 150 

zníženie 

spotreby 
energie 

budovy  

(%)-35,3 % 1 2,3,4 Ocú Závod 4 

7.1.11 

Zvýšenie energetickej 

efektívnosti budovy školy - 

Závod 

01.2016  - 

12.2018 

OP KŽP 300 

zníženie 
spotreby 

energie 

budovy  
(%) – 12% 1 2,3,4 Ocú Závod 4 

Opatr. 

8.1 
  

  
              

102 Závod obec 
2112 

Vybudovanie náučného turistického 

chodníka k Morave  2019-2022    1.1 



8.1.8 
Rozšírenie kapacít materskej 

školy - Závod 

01.2016  - 

12.2018 
IROP 343 

počet 

nových 

miest 
(osoba - 35 1 3,4 Ocú Závod 10 

Opatr. 

10.2   
  

              

10.2.7 Rekonštrukcia a budovanie 

miestnych komunikácií 

a chodníkov - Závod 

09.2015-

12.2018 

vlastné 200 

dĺžka novej 
a rekonštru

ovanej 

komunikáci
e (m) – 

1658 m   2,4 Ocú Závod 10 

Opatr. 

10.4 

  

  

              

10.4.9 
Zmeny a doplnky územného 

plánu - Závod 

09.2015- 

12.2019 

vlastné 20 

Počet 
nových 

rozvojovýc

h 
materiálov 

-1   5 Ocú Závod 9 

10.4.10 
Revitalizácia verejného 

priestranstva - Závod 

09.2015- 

12.2018 

IROP 180 

plocha 
upravených 

priestransti

ev (m2) – 
1000  1 2,3,4 Ocú Závod 9 

10.4.11 
Výmena verejného osvetlenia - 

- Závod 

01.2016 - 

12.2016 

vlastné 170 

počet 

svietidiel 

(ks)- 287 

  2,3,4 Ocú Závod 9 

 

Vysvetlenia k Tabuľke R1 Akčný plán 

 

 Kód Stĺpec "Riziká/ohrozenia" 

1 získanie finančných prostriedkov 

 

  

 Kód Stĺpec " Kľúčové kroky" 

1 

 riešenie majetkoprávnych 

vzťahov  

2 získanie stavebného povolenia 

3 spracovanie žiadosti o podporu 

4  realizácia investície 

5 

spracovanie rozvojového   

programu 



 

Tabuľka F 6 - Finančný rámec pre realizáciu akčného plánu na obdobie 2015-2016  

 

Názov opatrenia* 
Kód a názov 

projektu/aktivity 

  

Hl. 

ukaz-

ovateľ 

Termín  

začatia a 

ukončenia 

realizácie 

projektu / 

aktivity 

RN Spolu 

Verejné 

zdroje 

celkom 

Verejné zdroje 

Súkr. 

zdroje 
Klas 

sta-

vieb 

Národné 

celkom  

EÚ (EŠIF) 

celkom 

  a=b+e+f+g+h b=c+d c d e 

I. Hospodárska politika    0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

II. Environmentálna politika    3,673,844 € 3,673,844 € 551,075 € 3,122,769 € 0 € 

Opatrenie 4.2 

Zvýšenie mieri 

čistenia 

odpadových vôd 

4.2.6 Kanalizácia - 
dokončenie + ČOV, 
dobudovanie 
vodovodu, nová studňa 
(doplnkový zdroj) a 
rozšírenie úpravne 
vody – Závod 2223 B-1 

01.2016-
12.2018 

3,023,844 € 3023844.00 

453575 2570269   

Opatrenie 5.1 

Zvýšenie miery 

separácie 

5.1.6 Dobudovanie 

zberného dvoru 

odpadov - Závod   

C-1 
 01.2016-

12.2022 

50000 50000 7500 42500   

Opatrenie 7.1 

Zlepšenie 

energetickej 

účinnosti 

obecných budov 

7.1.9 Zvýšenie 
energetickej 
efektívnosti budovy 
zdravotného strediska - 
Závod 1264 E-1 

01.2016  
- 
12.2017 

150,000 € 150000.00 

22500 127500   

  

7.1.10 Zvýšenie 
energetickej 
efektívnosti budovy 
domovu sociálnych 
služieb - Závod 1130 E-1 

01.2016  
- 
12.2017 

150,000 € 150000.00 

22500 127500   

  

7.1.11 Zvýšenie 
energetickej 
efektívnosti budovy 
školy - Závod 1263 E-1 

01.2016  
- 
12.2018 

300,000 € 300000.00 

45000 255000   

III. Spoločenský život a verejné služby   913,000 € 913,000 € 468,450 € 444,550 € 0 € 

Opatrenie 8.1 

Rekonštrukcia 

materských škôl 

8.1.8 Rozšírenie kapacít 
materskej školy - Závod 1263 E-1 

01.2016  
- 
12.2018 

343,000 € 343000.00 

51450 291550   



Opatrenie 10.2 

Rozvoj 

miestnych 

komunikácií 

10.2.7 Rekonštrukcia 
a budovanie miestnych 
komunikácií 
a chodníkov - Závod 2112 

F-2, G-
2 

09.2015-
12.2018 

200,000 € 200000.00 

200000     

Opatrenie 10.4 

Zlepšenie stavu 

obecnej 

infraštruktúry 

10.4.9 Zmeny a doplnky 
územného plánu - 
Závod   A-1 

01.2016 
- 
12.2019 

20,000 € 20000.00 

20000     

  

10.4.10 Revitalizácia 
verejného 
priestranstva - Závod 2412 D-1 

01.2016 
- 
12.2016 

180,000 € 180000.00 

27000 153000   

  

10.4.11 Výmena 
verejného osvetlenia -- 
Závod 2112 B-1 

01.2016 
- 
12.2016 

170,000 € 170000.00 

170000     

Celkom   4,586,844 € 4,586,844 € 
1,019,525 

€ 
3,567,319 € 0 € 

 

 

Vysvetlenia k Tabuľke F 6 - Finančný rámec: B - počet dotknutých sietí, C- počet dotknutých 

zariadení, D - počet dotknutých areálov, E - počet rekonštruovaných objektov, F - počet 

vybudovaných dopravných trás, G - počet rekonštruovaných dopravných trás, H - počet nových 

objektov 

 


