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Program rozvoja obce Tekovský Hrádok
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Základné údaje
Kraj: Nitriansky kraj
Okres: Levice
Región: Tekov
Poloha: 48°10′02″S     18°33′07″V
Nadmorská výška: 154 mnm
Rozloha: 762 ha
Počet obyvateľov: 355
Hustota obyvateľstva: obyvateľov / km2
Nacionále
PSČ 935 51
ŠÚJ 502847
EČV LV
Tel. predvoľba +421-36
Oficiálne adresy

Adresa:
Obec Tekovský Hrádok
Tekovský Hrádok 126

935 51 Tekovský Hrádok
Web: www.tekovskyhradok.sk
E-mail: tek.hradok@stonline.sk
Telefón: 036/6395281
Fax: 039/6395281
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ÚVOD
Prvým  a  zásadným  krokom  k  rozvoju  obce  je  naprogramovanie  svojej  vlastnej 

budúcnosti  miestnou  politikou  rozvoja.  Do  procesu  formovania,  koncipovania  a 
programovania rozvoja je potrebné zapojiť obyvateľstvo prostredníctvom občianskych aktivít, 
združení a podnikateľov, aby sa v programovom dokumente premietli predstavy a potreby 
tých, ktorí budú program realizovať. Spôsob spoločného plánovania vytvára predpoklady pre 
úspešnejšie presadzovanie záujmov obce v nových podmienkach Európskeho spoločenstva, 
kde takýto prístup k procesu programovania je nielen vyžadovaný, ale aj presadzovaný.

Programovanie rozvoja sa v súčasnosti nevyhnutne spája aj s pojmom integrácie do 
Európskeho spoločenstva a  s  čerpaním zdrojov zo štrukturálnych fondov, ďalších zdrojov 
spoločenstva  ako  aj  rôznych  iných  zdrojov  dostupných  regionálnej  a  miestnej  správe, 
podnikateľom a občianskym združeniam.

Zámer aktualizácie PRO

Zámer aktualizácie PRO

Názov dokumentu
- Program rozvoja obce Tekovský Hrádok na roky 2016 - 

2025

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

Riadenie procesu 
spracovania

- pracovné skupiny boli zložené z vedenia obce, 
zamestnancov OcÚ, poslancov OZ a komisií: 

- súčasťou prieskumu boli aj mimovládne organizácie 
a podnikateľské subjekty v obci, 

- zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou: zapojenie 
prostredníctvom dotazníkového prieskumu, informovanie 
prebiehalo formou www stránky, prostredníctvom zasadnutí 
OZ.

Obdobie spracovania
- PRO bol spracovaný v priebehu roka 2016
- harmonogram spracovania je uvedený v nasledujúcej 

tabuľke.
Financovanie 
spracovania

- náklady na vlastné spracovanie boli financované z rozpočtu 
obce .

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

Harmonogram aktualizácie PRO 
Harmonogram spracovania PRO 

Termín I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Záver

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

PRO bol aktualizovaný na základe zákona Národnej rady SR č. 539/2008 Z. z. o podpore 
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regionálneho rozvoja v znení zákona 309/2014 Z.z., ktorý definuje Program rozvoja obce ako 
strednodobý programový dokument, obsahujúci analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obce,  hlavné smery jej  vývoja, ustanovenie cieľov, prvoradých potrieb a úloh vo všetkých 
oblastiach života obce. Súčasťou programu je aj návrh jeho administratívneho a finančného 
zabezpečenia.  Zákon  stanovuje  aj  úlohy,  týkajúce  sa  vypracovávania,  schvaľovania, 
zabezpečenia  plnenia  a pravidelného  vyhodnocovania  predmetného  programového 
dokumentu.  Pri  spracovaní  programu boli  rešpektované  zásady regionálnej  politiky vlády 
Slovenskej  republiky  a  princípy  regionálnej  politiky  Európskej  únie  zakotvené  najmä 
v nariadení Rady (ES) č. 1266/1999 (nariadenie o štrukturálnych fondoch).

Použité participatívne metódy  
Metóda Informovanie 

verejnosti
Získavanie 

názorov 
verejnosti

Zohľadnenie 
názorov 

verejnosti
Tlačené materiály 
Verejné informačné tabule áno
Informačné formuláre, tabuľky 
údajov, 

áno

Internetové stránky áno
Využitie existujúcich médií 
Zverejňovanie  informácií v miestnej 
tlači 
Stretnutia 
Stretnutia s kľúčovými 
ľuďmi/skupinami 

áno áno áno

Návšteva v dotknutom území áno áno áno
Verejné vypočutie áno áno áno
Využitie miestnych ľudí na 
získavanie názorov 

áno áno áno

Rozhovory a prieskumy 
Dotazník pre záujmové skupiny áno áno
Dotazník pre širokú verejnosť áno áno
Poradné skupiny 
Miestne poradné skupiny áno áno áno
Riešenie problémov 
Rokovanie bez prítomnosti 
moderátora/facilitátora

áno áno áno

Zdroj: vlastné spracovanie 

Východiskové dokumenty

Súlad PRO s dokumentmi na miestnej, národnej a nadnárodnej úrovni:

Miestnej úrovni
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,  ktorý je strednodobý programový 

dokument spracovaný na úrovni obce. 
- Program odpadového hospodárstva, 
- Viacročný rozpočet
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Národnej úrovni
 Partnerská dohoda určuje stratégiu, priority a podmienky SR na využívanie fondov EÚ 

tak, aby sa dosiahli priority stratégie Európa 2020. Ide teda o základný národný dokument, 
ktorý zastrešuje všetky operačné programy SR pre nové programové obdobie

 Pozičný dokument Európskej komisie k Partnerskej dohode a programom SR na 
roky 2014 - 2020 - pozičný dokument identifikuje z pohľadu Európskej komisie hlavné 
rozvojové  potreby  s  možnosťou  financovania  opatrení  v  rámci  fondov  Spoločného 
strategického rámca EÚ v podmienkach SR. 

 Stratégia  financovania  Európskych  štrukturálnych  a  investičných  fondov  pre 
programové obdobie 2014 - 2020

 Integrovaný  regionálny  operačný  program  „IROP“  -  predstavuje  programový 
dokument  SR  pre  programové  obdobie  2014  –  2020,  ktorého  globálnym  cieľom  je: 
prispieť  k  zlepšeniu  kvality  života  a  zabezpečiť  udržateľné  poskytovanie  verejných 
služieb  s  dopadom  na  vyvážený  a  udržateľný  územný  rozvoj,  hospodársku,  územnú 
a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

 Program rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja
 Program odpadového hospodárstva na roky 2011 - 2015,

Nadnárodnej úrovni

Programové dokumenty Európskej únie pre využitie štrukturálnych fondov tvoria:

 Stratégia EÚ 2020 - cieľ: konkurencieschopnosť, zamestnanosť a hospodársky rast

Jednotlivé strategické dokumenty sú vypracovávané vo vzájomnej nadväznosti a postupnosti.

Tematické ciele v súlade so stratégiou Európa 2020:

1) posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií;
2) zlepšenie  prístupu  k  informáciám  a  komunikačným  technológiám  a  zlepšenie  ich 

využívania a kvality;
3) zvýšenie  konkurencieschopnosti  malých  a  stredných  podnikov  a  poľnohospodárskeho 

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

4) podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch;
5) podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzania a riadenia rizík;
6) ochrana životného prostredia a presadzovanie efektívneho využívania zdrojov;
7) podpora  udržateľnej  dopravy  a  odstraňovanie  prekážok  v  kľúčových  sieťových 

infraštruktúrach;
8) podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily;
9) podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe;
10) investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania;
11) zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy.

Pozičný dokument definuje nasledujúce prioritné oblasti:
- podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie
- infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť
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- rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce
- trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov
- moderná a profesionálna verejná správa

Operačné programy pre nové programové obdobie:

 Výskum a inovácie
 Integrovaná infraštruktúra
 Ľudské zdroje
 Kvalita životného prostredia
 Integrovaný regionálny operačný program
 Efektívna verejná správa
 Rybné hospodárstvo
 Program rozvoja vidieka

Zdroje financovania pre nové programové obdobie:
Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Európsky sociálny fond (ESF)
Kohézny fond (KF)
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a rybného hospodárstva (EPFaRV)

Ďalšie možnosti čerpania fondov:
Švajčiarsky finančný mechanizmus
Dotačný systém Ministerstva kultúry SR
Dotácie Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR
Dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Dotácie Ministerstva dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja SR
Environmentálny fond
Nadácia Orange
Nadácia Pontis a iné.

Uplatnenie integrovaného prístupu

Integrovaný  prístup  bol  uplatnený  pri  procese  PRO,  kde  boli  zohľadnené  potreby 
a požiadavky  všetkých  zainteresovaných  skupín  -  obyvateľov,  občianskych  združení, 
záujmových skupín obyvateľov, podnikateľských subjektov, obec a jej jednotlivé orgány. Vo 
fáze príprav  spracovania  -   prostredníctvom  dotazníkového  prieskumu,  ako  aj  v rámci 
schvaľovacej  fázy PRO, kde bol  návrh dokumentu zaslaný zainteresovaným skupinám na 
záverečnú úpravu, doplnenie a odsúhlasenie. 

Integrovaný  prístup  bol  uplatnený  v prípade  finančného  zabezpečenia  jednotlivých  priorít 
a cieľov. Financovanie sa realizuje z viacerých zdrojov – verejných a súkromných. Verejné 
zdroje  uplatňujú  integrovaný  prístup  z hľadiska  horizontálneho  ako  aj  vertikálneho. 
Z horizontálneho  hľadiska  predstavuje  kombinovanie  viacerých  možných  zdrojov  EÚ 
(Operačných  programov).  Z vertikálneho  hľadiska  sú  integrované  zdroje  EÚ,  úrovne  SR, 
VÚC a nakoniec na najnižšej úrovni miestnej samosprávy.  

PRO sa skladá z hlavného dokumentu a príloh, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.
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Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR
v tis. EUR 

č. 
Názov investície - projektu (obec, 

okres) 

Rok začatia Ukazovateľ
Cena podľa vykonávacieho 

projektu
Objem  finančných prostriedkov v 

príslušnom roku spolu
Finančné prostriedky podľa zdrojov

Rok 
dokončenia

Merná 
jednotka 

Celkom
Z toho 

stavebná 
časť

Rok
Objem fin. 

prost- 
riedkov

Z toho 
verejné 

investície

Štátny 
rozpočet

Rozpočet 
samo- 

správneho 
kraja

Rozpočet 
obce

0 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Rekonštrukcia a prístavba domu 
smútku

2008  

41 915,00  

2008     2 015,75

2009     39 899,25

2009  
      

2 Sadovnícke úpravy v cintoríne

2009  

739,10  

2009     739,10

      

  
      

3
Rekonštrukcia miestneho 
rozhlasu

2009  

10200.46  

2009     6 119,69

2010     4 080,77

2010  
      

4 Projektová dokumentácia 2011  4 200,00  2011     4 200,00
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-Energetická efektívnosť budov, 
zateplenie obecného úradu a 

      

  
      

5 Vypracovanie územného plánu 
2010  

6 638,00  2012    6 638,00
2012  

6 Oprava miestnych komunikácií

2013  

2 034,00  

2013   800,00  1 234,00
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ANALYTICKÁ ČASŤ

1. Analýza vnútorného prostredia

1.1 Základná charakteristika obce

Vznik obce Tekovský Hrádok
Obec Tekovský Hrádok bola osídlená v neolite. Na území obce bolo archeologicky doložené 
neolitické sídlo volútovskej a lengyelskej kultúry, eneolitické sídlo s kanelovanou keramikou, 
sídlisko  maďarovskej  kultúry  zo  staršej  doby  bronzovej,  nálezy  hallštattské  a laténske, 
slovanské valy z 9. – 10. Storočia, radové pohrebisko z 10. – 11. Storočia. 
Obec vznikla v roku 1944 zlúčením Horného a Dolného Váradu.

Horný Várad
Obec je doložená z r.1232 ako Warad, neskôr Warud (1288), Horný Warad (1773), Horný 
Várad (1920), maď. Felsővárad. V r. 1232 sa spomína obec, v r.1286 Váradská cesta, v r. 1306 
mlyn. Zemný hrad. Várad sa spomína v Anonymovej kronike a záznam sa viaže na r. 896. 
Obec patrila do 16. storočia tunajším zemanom, neskoršie zemianskym rodinám  Kazyovcov, 
Majthényiovcov, Litassyovcov. V r. 1536 mala 2 porty, v r. 1601 faru, školu a 20 domov. V 
r.1715 mala mlyn, výsek mäsa a 38 daňovníkov, v r. 1828 mala 28 domov a 182 obyvateľov. 
Aj po r. 1918 to bola poľnohospodárska obec. V r. 1938 - 1945 bola 
pripojená k Maďarsku

Dolný Várad
Obec vznikla  v  chotári  obce  Várad v  2.  polovici  14.  storočia.  Je  doložená  z  r.1394 ako 
Vywarad, neskôr Dolný Warad (1773), Dolný Várad (1920), maď. Alsóvárad. V r. 1401 patrila 
ostrihomskému arcibiskupovi, od r. 1506 panstvu Levice. V 17. storočí ju vyplienili Turci. V 
roku 1536 mala 5 port, v r. 1601 mala 27 domov, v r.1720 mala 13 daňovníkov, v r. 1828 mala 
59 domov  a 399 obyvateľov. Táto poľnohospodárska obec bola v r. 1938 – 1945
pripojená k Maďarsku.

Geografická poloha obce, sídelná štruktúra
Obec Tekovský Hrádok leží v severovýchodnej časti Podunajskej nížiny na pravobrežnej nive 
Hrona. Reliéf je plochý a rovinatý, len minimálne členitý, so spádom v smere toku Hrona. 
Stred obce je v nadmorskej výške 155 m, rozpätie nadmorskej výšky v katastri je minimálne a 
pohybuje sa v rozmedzí od 150 m do 160 m. Prevažujúci sklon je v smere toku Hrona a v  
smere SV – JZ.
Administratívne je obec zaradená do územnosprávneho celku Nitrianskeho samosprávneho 
kraja a do NUTS II  Západné Slovensko. Z geografického hľadiska obec patrí  do regiónu 
Tekov.
Obec leží 12 km juhozápadne od okresného mesta Levice. Z hľadiska dopravnej dostupnosti 
má  výhodnú polohu na  ceste  I.  triedy č.  I/76  Štúrovo –  Kalná  nad Hronom (Levice)  – 
Hronský  Beňadik.  Cesta  III.  triedy  č.  III/580004  zabezpečuje  lokálne  spojenie  s  obcami 
Ondrejovce, Dolný Pial, Bardoňovo, Pozba a prostredníctvom cesty č. III/510020 aj s obcami 
Bajka  a Tekovské  Lužany.  Cesta  III/580004  sa  na  cestu  I/76  pripája  pri  obci  Tekovský 
Hrádok.
Železničná trať č. 152 Štúrovo – Levice prechádza južne od zastavaného územia obce. Ide o 
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jednokoľajovú  neelektrifikovanú  trať,  s  funkčným  významom  regionálneho  železničného 
tranzitu. V riešenom území je na železničnej trati zastávka – v k.ú. Dolný Tekovský Hrádok.
Rozloha  katastrálneho  územia  je  762 ha.  Pozostáva  z dvoch  katastrálnych  území  –Horný 
a Dolný  Tekovský  Hrádok   S  počtom  obyvateľov  355  patrí  k  malým  obciam.  Hustota 
obyvateľstva je  48,5 obyvateľov na km2.

1.2 Vnútorné zdroje

1.2.1 Ľudské zdroje

Demografia:

V súčasnosti žije v obci 355 obyvateľov, pričom počet obyvateľov na km2 je 48,5. Hustota 
obyvateľstva  v  Nitrianskom  kraji  je  112  obyvateľov  na  km2  a  v  okrese  Levice  je  77 
obyvateľov na km2.

Vývoj počtu obyvateľov:

Rok Počet obyvateľov Rozdiel

1970 482  

1980 460  [rozdiel 1980-1970: -22]

1991 324  [rozdiel 1991-1980: -136]

2001 326 [rozdiel 2001-1991: +2]

2011 335 [rozdiel 2011-2001: +9]

2015 355 [rozdiel 2015-2011:+20 ]

Zdroj:www.sodbtn.sk

Z uvedeného vidieť že za posledných 40 rokov prišlo k zníženiu počtu obyvateľov, čo bolo 
spôsobené  najmä  odlivom mladých  ľudí  z dediny do miest.  Od  roku  1991  vidíme  určitú 
stabilizáciu počtu obyvateľov a postupné zvyšovanie. Základným indikátorom vývinu obce 
v budúcnosti však je veková štruktúra obyvateľstva.

2001 2011

Vek Počet % Počet %

0 - 5 12 3,7 21 6,3
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6 - 14 33 10,1 29 8,7

Produktívny 185 56,7 219 65,4

Poproduktívny 96 29,4 66 19,7

Priemerný vek 41,9 41,01
Zdroj: štatistický úrad SR

Z uvedeného vidieť,  že  v obci  prišlo  k zvýšeniu  počtu  detí  do 14  rokov a  zároveň prišlo 
k poklesu  počtu  obyvateľov  poproduktívneho  veku  a narástol  počet  osôb  v produktívnom 
veku. Tento stav môže byť spôsobený zvýšením veku pre odchod do dôchodku.  Podmienkou 
udržania a zlepšenia stavu je vytvorenie podmienok pre udržanie mladých rodín v obci, čím 
by mohlo dôjsť k postupnému navýšeniu počtu obyvateľov.

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva

Vdelanie
2001 2011

Základné 138 96
Učňovské (bez maturity) 76 52
Stredné odborné (bez maturity) 2 42
Úplné stredné učňovské (s maturitou) 9 13
Úplné stredné odborné (s maturitou) 31 42
Úplné stredné všeobecné 8 12
Vyššie 0 3
Vysokoškolské bakalárske 0 4
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, 
doktorské

8 13

Vysokoškolské doktorandské 2

Ostatní bez udania školského vzdelania 3 3
Ostatní bez školského vzdelania 49 55

Zdroj: sodb.infostat.sk

Z uvedeného  vidieť,  že  za  posledných  10  rokov  prišlo  k výraznému  zníženiu  počtu 
obyvateľov so základným vzdelaním, naopak sa výrazným spôsobom zvýšil počet obyvateľov 
so stredným odborným vzdelaním, ako aj s vysokoškolským vzdelaním.

Národnosť

Národnosť Muži Ženy Spolu
Tekovský Hrádok - 2011    
Slovenská 91 97 188
Maďarská 65 77 142
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Nezistená 0 5 5
Spolu 156 179 335
Zdroj: štatistický úrad SR

Obec Tekovský Hrádok je zmiešanou obcou, kde podiel obyvateľov maďarskej a slovenskej 
národnosti je takmer vyrovnaný. Obec nemá rómsku komunitu.

Vierovyznanie

Náboženské vyznanie Muži Ženy Spolu
Tekovský Hrádok - 2011    
Rímskokatolícka cirkev 44 57 101
Gréckokatolícka cirkev 1 2 3
Evanjelická cirkev augsburského 
vyznania

9 11 20

Reformovaná kresťanská cirkev 58 62 120
Evanjelická cirkev metodistická 1 1 2
Starokatolícka cirkev 4 2 6
Náboženská spoločnosť Jehovovi 
svedkovia

0 1 1

Bez vyznania 31 30 61
Iné 1 0 1
Nezistené 7 13 20
Spolu 156 179 335
Zdroj: štatistický úrad SR

V obci  prevláda  počet  obyvateľov  hlásiacich  sa  k Reformovanej  kresťanskej  cirkvi 
a Rímskokatolíckej cirkvi. Pomerne vysoký počet obyvateľov (16,9%) sa nehlási k žiadnemu 
náboženstvu. 

Kultúrny a spoločenský život v obci:
Kultúrny a spoločenský život v obci sa dá považovať za uspokojivý, avšak s pomerne veľkým 
potenciálom rozvoja.   Kultúra  v  obci  má  viacero  menovateľov  a  je  podporovaná  takmer 
všetkými  organizáciami,  ktoré v obci  pôsobia.  Styčným bodom je Obecný úrad  ktorý je 
rôznou mierou zapojený takmer do všetkých aktivít. 
Pravidelne sa v obci organizujú nasledovné akcie:

 Máj – stavanie májového stromu
 September – Dni obce, spojené s hodmi
 December – rozlúčka so starým rokom a privítanie nového

Toho času sa v obci nachádzajú nasledovné zariadenie pre kultúrny život:
 Kultúrny dom
 Viacúčelové športové ihrisko pre všetky druhy loptových hier

Momentálne v obci nepôsobia žiadne neziskové ani iné organizácie. 
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1.2.2. Materiálne zdroje

Infraštruktúra a vybavenosť domácností:
Obec Tekovský Hrádok má vybudovanú vodovodnú sieť v dĺžke 3 km, ktorá je napojená na 
vodný zdroj Gabčíkovo – Levice. V súčasnosti je celá obec zásobovaná z tohto vodovodu. 
Existujúca vodovodná sieť a príslušné vodárenské zariadenia dostatočne pokrývajú potrebu 
vody v obci a nároky na tlak v sieti.
Obec  nemá  vybudovanú  kanalizačnú  sieť,  Odpadové  vody  sa  zhromažďujú  do  žúmp  a 
septikov  rodinných  domov,  zariadení  občianskej  vybavenosti  a  výroby.  Sú  likvidované 
individuálne vlastníkmi nehnuteľností.
Elektrifikácia  obce  bola  zrealizovaná  formou  vzdušnej  siete  v  dĺžke  3  km  a  jej 
prevádzkovateľom je  Západoslovenská  energetika  a.s.  Občianska,  bytová  a  podnikateľská 
vybavenosť sú zásobované z viacerých trafostaníc, ktoré sú rovnomerne rozložené po obci. 
Trafostanice pokrývajú výkonovo požiadavky zásobovania elektrickou energiou. V niektorých 
trafostaniciach je ešte rezervný výkon, niektoré sa dajú rekonštruovať na vyššie výkony, čo 
umožní pokrývať zvýšené nároky na odbery v obci.
Obec  má  v  súčasnosti  vybudovaný  STL verejný  plynovod.  Distribučný  systém plošného 
zásobovania  plynom  v  obci  je  zrealizovaný  ako  strednotlakový  rozvod.  Súčasná  STL 
plynovodná sieť a príslušné plynárenské zariadenia využíva 95% domácností.
Internetový signál sa v obci šíri mikrovlnne ako aj cez mobilných operátorov, chýba však 
pokrytie  širokopásmovým  internetom.  Obec  je  plne  pokrytá  všetkými  troma  sieťami 
mobilných operátorov, televízny a rozhlasový signál zabezpečuje SITNO , obyvatelia však 
využívajú vo veľkej  miere služby poskytovateľa družicového spojenia,  spoločnosti   DIGI, 
SKYLINK alebo služby Magio sat.
Obec má vypracovaný Plán odpadového hospodárstva. V obci sa v súčasnosti separujú tieto 
zložky odpadov: plasty, papier, sklo, drobný kovový odpad, nebezpečný odpad, elektronický 
odpad  a  obaly  z  farieb.  Postupne  sa  pripravuje  separácia  ďalších  komodít  komunálneho 
odpadu. 
Separovaný odpad uskladňujú občania do plastových vriec a  špeciálnych nádob,  ktoré  sú 
rozmiestnené v obci. Zmesový komunálny odpad je odoberaný špecializovanou odpadovou 
spoločnosťou v intervale 1 x mesačne.
V  obci  sa  nenachádza  funkčná  skládka  odpadov,  ani  kompostáreň.  Všeobecný  odvoz 
komunálneho odpadu je zabezpečený zmluvne prostredníctvom Tekovská ekologická s.r.o. 
Nový Tekov  .
V oboch katastroch obce je spolu cca  3,5  km miestnych komunikácií, v nelichotivom stave. 

Školstvo
V obci Tekovský Hrádok sa nachádza materská škola.  Povinnú školskú dochádzku si deti 
plnia v školskom zariadení v Kalnej nad Hronom a v Leviciach. Okrem toho majú možnosť 
navštevovať  Základnú  školu  s  vyučovacím  maďarským  jazykom  v  Leviciach  a  v 
Želiezovciach.
Zriaďovateľ (Obecný úrad Tekovský Hrádok) a vedenie materskej školy kladú veľký dôraz na 
modernizáciu  školy  v  oblasti  materiálneho  vybavenia,  čo  sa  odzrkadľuje  v  investičných 
zámeroch obce do miestneho školského zariadenia.
V súčasnosti  materskú  školu  navštevuje  12   detí  a zamestnáva   1  pedagogických 
zamestnancov a  3 nepedagogických zamestnancov.
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Vývoj počtu detí v MŠ:

Školský rok 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
Počet detí 12 12 12 12 12

Zdravotná a sociálna starostlivosť
Zdravotnú starostlivosť poskytuje obyvateľom Obvodné zdravotné stredisko v Tekovských 
Lužanoch, odkiaľ prichádza do našej obce 1 x mesačne obvodný lekár ordinovať pre starších 
občanov.  Okrem toho obyvatelia využívajú zdravotnícke služby blízkeho okresného mesta 
Levice, čo pohodlne umožňuje aj rozmanitosť dopravného spojenia. 

Domový a bytový fond
Z   152  domov je trvalo obývaných    118  domov,  34  domov je momentálne  neobývaných. 

Majetok obce
Analýza hospodárenia obce za rok 2014:

A K T Í V A 

Názov  ZS  k  1.1.2014  v EUR KZ  k  31.12.2014 v EUR
Majetok spolu 429893,38 413718,26
Neobežný majetok spolu 363701,04 342569,72
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok 3468,90 3156,90
Dlhodobý hmotný majetok 291163,96 270344,71
Dlhodobý finančný majetok 69068,18 69068,18/
Obežný majetok spolu 65420,78 70193,82
z toho :
Zásoby 5,24 12,26
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00
Krátkodobé pohľadávky 4603,97 5826,10
Finančné účty 60804,55 64362,48
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00
Časové rozlíšenie 954,65 771,56

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2014 v EUR KZ  k  31.12.2014 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu 429893,38 413718,26
Vlastné imanie 419813,21 406851,81
z toho :
Oceňovacie rozdiely 290,38 290,38
Fondy 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia -21487,06 -14108,18
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Záväzky 10017,86 6862,45
z toho :
Rezervy 4076,48 700,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00

Dlhodobé záväzky 336,03 194,77
Krátkodobé záväzky 5605,35 5967,68
Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00
Časové rozlíšenie 62,31 4,00

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Rozpočet obce Príjmy Výdavky Prebytok/Schodok
Bežný rozpočet 131060,24 117504,55 13555,69
Kapitálový rozpočet 0 8992,50 -8992,50
Rozpočet spolu 131060,24 126497,05 4563,19
Finančné operácie 8992,50 0 8992,50

Obec  dosiahla  prebytkový  bežný  rozpočet  a  schodkový  kapitálový  rozpočet.  Schodok 
kapitálového rozpočtu kryla prebytkom bežného rozpočtu.   Cez príjmové finančné operácie 
do rozpočtu zapojila  prostriedky rezervného fondu, z  ktorých hradila  kapitálové výdavky. 
Výsledok hospodárenia Prebytok  vo výške  4563,19 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 
ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na 
tvorbu rezervného fondu
Prebytok finančných operácií vo výške 8992,50 € bol zdrojom rezervného fondu.

1.2.3 Ekonomické zdroje

Zamestnanosť:
V obci žije momentálne 360 obyvateľov, z toho je dospelých 288 a 72 detí (do 18 rokov).
Z celkového počtu dospelých je 67 starobných dôchodcov.

- Ekonomicky činných obyvateľov je : 195
- Invalidných dôchodcov je: 26
- Dlhodobo nezamestnaných 20 z toho je 15 obyvateľov v hmotnej núdzi.

Podnikateľská činnosť:
Rozdelenie podnikateľských subjektov podľa jednotlivých sfér:
Hospodársky sektor rozdeľujeme na primárny, sekundárny a terciálny. 

Primárny sektor – prvovýroba:
Najdôležitejším  odvetvím  v  primárnom  sektore  je  poľnohospodárstvo.  V  obci  pôsobí 
niekoľko subjektov zaoberajúcich sa prvovýrobou:

- Prevádzka poľnohospodárskeho družstva kalná nad Hronom
- Agrochemický podnik Levice
- SHR

Sekundárny sektor – spracovanie:
- STAVMAT Píla, s.r.o

Terciálny sektor – obchod a služby:
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- Slovenská pošta, a.s
- Železnice SR
- Pohostinstvo a obchod s rozličným tovarom

1.2.4 Prírodné zdroje

Krajinná štruktúra
Krajinnú štruktúru  dolného  Pohronia  tvorí  intenzívne  obhospodarovaná  poľnohospodárska 
krajina s rovinatým reliéfom. Atraktívne a pre nížinnú krajinu typické prírodné a poloprírodné 
prvky krajiny predstavuje tok Hrona a jeho pobrežná zóna s lužnými lesmi a mokraďnou 
vegetáciou. 
Lesné  plochy  boli  takmer  úplne  nahradené  ornou  pôdou,  na  ktorej  sa  vyskytuje  hlavne 
vegetácia poľnohospodárskych monokultúr. Súvislejšie plochy lesa sa zachovali len pozdĺž 
toku Hrona. Ide o pozmenené lužné lesy nížinné (Ulmenion), ohrozované ľudskou činnosťou 
(regulácia vodných tokov, poľnohospodárstvo, meliorácie a pod.). Časť lužných lesov bola 
nahradená topoľovými monokultúrami.  Sčasti  sa  tu  však zachovali  aj  biotopy európskeho 
významu:  Ls  1.1  Vŕbovo-topoľové  lužné  lesy,  Ls  1.2  Dubovo-brestovo-jaseňové  nížinné 
lužné lesy a Ls 1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy. Lesné plochy majú výmeru 18,05 
ha, t.j. 2,47 % z celkovej výmery katastrálnych území.
Nelesná drevinová (krovinná a stromová) vegetácia sa vyskytuje vo forme remízok, pásov 
zelene pozdĺž medzí a poľných ciest. Jej zastúpenie je v danom území nedostatočné, pritom v 
odlesnenom území, na poľnohospodárskej pôde sú jej funkcie nenahraditeľné – krajinotvorná, 
refugiálna  (migrácia  rastlín  a  živočíchov),  pôdoochranná,  mikroklimatická,  pufračná, 
hydrická,  atď.  Druhové  zloženie  je  značne  ovplyvnené  šírkou a zapojenosťou drevinného 
porastu.  Uplatňujú  sa  hlavne  druhy  xerofilné  a  xerotermné.  Mnohé  z týchto  druhov  sú 
panónskeho  alebo  mediteránneho  pôvodu,  vyskytujú  sa  aj  ruderálne  druhy.  Najčastejším 
druhom v rámci stromovej etáže je agát biely, ďalej sa vyskytuje orech kráľovský, čerešňa 
vtáčia, javor poľný, jaseň štíhly, rôzne druhy vŕb a topoľov. V rámci krovinnej etáže je častá 
ruža šípová, drieň obyčajný, baza čierna.

Chránené územia
Riešené územie nezasahuje do súvislej sústavy chránených území Natura 2000 – nezasahuje 
do navrhovaných vtáčích území, ani území európskeho významu. Nenachádzajú sa tu žiadne 
územia ochrany prírody, vyhlásené podľa Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
a ani žiadne chránené stromy. V zmysle uvedeného zákona platí na celom riešenom území 1. 
stupeň  územnej  ochrany  (všeobecná  ochrana).  Žiadne  nové  územia  sa  nenavrhujú  na 
vyhlásenie za chránené územia.

Pôdny fond

Kataster Spolu

Poľnohospodárska pôda (ha) Nepoľnohospodárska pôda (ha)
Orná
pôda Trvalé 

kultúry
TTP  a 
záhradySpolu

Lesná
Pôda Vodná 

plocha
Zastavaná 
pôda

Ostatn
á
pôda Spolu

Horný 
Tekovský 
Hrádok

298,98 222,58 0,0099 40,55 263,14 11,44 6,97 9,68 7,74 35,79
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Dolný 
Tekovský 
Hrádok

432,63 345,49 0,14 20,69 366,32 6,6 13,01 28,89 17,78 66,28

1.3 Ex – ante hodnotenie 

v tis. €

po
r. 

č.

P
ol

iti
ka

 -
 o

bl
as

ť

Názov investície (obec, okres)

Rok začatia- 
plán

Technická 
príprava 

mesiac/rok

Cena podľa 
stavebného 

zámeru

Navrhovaný objem  finančných 
prostriedkov v príslušnom roku 

spolu

Rok 
dokončenia-

plán

ÚR:

Celkom Rok
Objem fin. 

prostriedkov 
celkom

Z toho 
verejné 

investície

SP:
PD:

0 1 2 4 5 6 8 9 10

1

P
ol

iti
ka

 (
ob

la
sť

)-
 h

os
po

dá
rs

ka

Energetická efektívnosť budov 
-zateplenie obecného úradu a 

kultúrneho domu

2015
SP:

84 000,00

2015 84 000,00 79 000,00

   

 
   

2
Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v 

obytných uliciach
2017 100 000,00 2017 100 000,00 95 000,00

3
Dobudovanie miestnych komunikácií k 
IBV

2016
PD:

15 000,00

2016 7 500,00

 2017 7 500,00

2017
   

4

P
ol

iti
ka

 (
ob

la
sť

)-
 s

oc
iá

ln
a

Podpora individuálnej bytovej 
výstavby, analýza stavu trvalo 

neobývaných rodinných domov.

2016
 

1 000,00 1 000,00

2020
   

5  

 
 

 

  

   

 
   

6  

 
 

 

  

 
   

7

P
ol

iti
k

a Vybudovanie oddchových zón v obci 2016  10 000,00 2016 5 000,00
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(o
bl

as
ť)

 -
 e

nv
iro

nm
en

tá
ln

a

 2017 5 000,00

2017
   

8
Rozšírenie separovaného odpadu z 
domácností

2016
 

15 000,00

2016 5 000,00

 2017 5 000,00

2018
 2018 5 000,00

9   

 

 

  

   

2. Analýza vonkajšieho prostredia

2.1 Identifikácia hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia

Sociálne a hodnotové faktory:
Vývoj  demografie  a sociálneho  prostredia  je  jedným  z  najdôležitejších  faktorov 
ovplyvňujúcich rozvoj obce. Vymieranie obyvateľstva je však celoeurópskym problémom a 
často nie je v moci samosprávy účinným spôsobom zvrátiť negatívny trend v jej vývoji. Na 
rozvoj natality však vo veľkej miere vplýva celková ekonomická situácia v štáte, ako aj v 
rodinách. Vysoká miera nezamestnanosti a nízke mzdy sú zdrojom ekonomickej a sociálnej 
nestability v rodinách, spôsobujú migráciu obyvateľstva za prácou či už v rámci Slovenskej 
republiky alebo do zahraničia.  Vidiecke oblasti  ostávajú skôr len na okraji  spoločenského 
záujmu, skôr sa na vidiek sťahujú starší ľudia na dôchodok, ako mladé rodiny. 

Tento faktor následne ovplyvňuje všetky ostatné stránky života obce. 

Ekonomické faktory:
Ďalším  dôležitým  faktorom  v  rozvoji  obce  je  jej  vlastný  ekonomický  potenciál,  ako  aj 
ekonomický potenciál jej obyvateľov. 
Nízka kúpyschopnosť obyvateľstva vidieckych oblastí spôsobuje stagnáciu rozvoja malého a 
stredného  podnikania  v  obci.  Likvidácia  poľnohospodárskych  družstiev  spôsobila  úpadok 
poľnohospodárskej výroby, domáceho chovu hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny – v 
minulosti podielnici družstiev dostávali naturálie, čím sa zjednodušoval domáci chov. Tieto 
faktory však nedokáže riešiť samospráva, tu je potrebný zásah štátu. 

Priamu súvislosť s ekonomickou silou obce má aj rozvoj sociálnej a technickej infraštruktúry 
a  tým  aj  atraktívnosť  obce  pre  obyvateľov.  Nevyhovujúci  stav  miestnych  komunikácií, 
chýbajúca kanalizácia, dve obecné budovy v zlom technickom stave neprispievajú k dobrému 
obrazu obce, spôsobujú obci zvýšené výdavky na čiastočné odstraňovanie závad, ktoré nerieši 
celý problém, ale len odsúva a  predražuje konečné riešenie. 

Ekologické faktory:
Prevládajúcim krajinným prvkom v okolí obce Tekovský Hrádok je poľnohospodárska pôda, 
zväčša vo forme veľkoblokových honov, využívaná takmer výlučne ako orná pôda.  Ide o 
monotónny prvok s nízkou estetickou hodnotou, taktiež jeho krajinno - stabilizačná hodnota je 
nízka.
V katastroch obce sa nenachádza žiadne chránené územie, ani žiaden väčší zdroj znečistenia 
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ovzdušia.

Politické faktory:

Obec Tekovský Hrádok je súčasťou Vyššieho územného celku Nitra. Táto časť identifikuje 
hlavné  faktory  vonkajšieho  prostredia,  ktoré  priamo  alebo  nepriamo  ovplyvňujú  vývoj 
samotnej obce. Nitriansky kraj je prevažne vidiecky, pomaly rastúci región SR, s primeranou 
atraktivitou  a  pozíciou,  priemerným  stupňom  pripravenosti  na  inovácie,  priemerne 
konkurencieschopný  mimo  centra  rozvojových  aktivít  EÚ  a  s  možnosťou  cezhraničnej 
spolupráce  s  Maďarskou  republikou.  Po Košickom a  Prešovskom kraji  je  najľudnatejším 
krajom SR. NK je prevažne vidieckym regiónom SR (46,8 % mestského obyvateľstva).

NK sa vyznačuje priemernou zamestnanosťou (miera zamestnanosti 64,1 %). V prípade NK 
bude nevyhnutné vyvárať pracovné príležitosti najmä pre ekonomicky aktívne obyvateľstvo, 
ktoré  dochádza  za  prácou  do  iných  regiónov  (približne  27  000  ekonomicky  aktívneho 
obyvateľstva). Najviac zamestnaných v kraji je v priemysle (okolo 36 %) a vysoký podiel na 
zamestnanosti  predstavujú  verejné  služby  (23  %)  a  celkovo  služby  (56  %).  NK  patrí  k 
najproduktívnejším  poľnohospodárskym  regiónom  SR  s  celkovou  výmerou 
poľnohospodárskej pôdy 468 669 ha, čo je najviac v SR a podiel poľnohospodárskej pôdy v 
SR (19,3 %).

Konkurenčná  výhoda  NK  je  tvorená  vysokým  inovačným  potenciálom  a 
vysokokvalifikovanou pracovnou silou v oblasti poľnohospodárstva a chemického priemyslu 
a  predpokladmi  pre  rozvoj  biotechnológií,  nový  typ  sociálnych  služieb  a zdravotnej 
starostlivosti.

Rizikovým faktorom sa stáva neustále pribúdanie prenesených kompetencií bez finančného 
krytia, ako aj znížený koeficient prepočtu podielových daní. Obce zabezpečujú výkon 4000 
kompetencií,  v  rôznej  miere  a  na  rôznej  úrovni.  Stále  viac  sa  do  popredia  dostáva  téma 
komunálnej reformy, ktorá by zabezpečila odborný výkon najmä prenesených kompetencií. 
Tu vidíme príležitosť na riešenie hneď niekoľkých dôležitých otázok. V prvom rade šetrenia 
verejných  financií  napríklad  elektronizáciou,  vytváraním spoločných  úradovní,  nie  len  na 
výkon  prenesených  kompetencií,  ale  aj  niektorých  originálnych  kompetencií,  efektívnym 
využívaním ľudských zdrojov.
Významnú úlohu  v živote  obce  a jej  obyvateľov  zohráva  tiež  politika  štátu  ako  aj  vplyv 
politiky európskej  únie na svojich členov.  Nestabilita  politického prostredia  v rámci  SR a 
vysoká miera korupcie sa môžu považovať za faktory ohrozujúce rozvoj obce.
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2.2 STEEP analýza

Vonkajšie faktory Vonkajší potenciál územia Vonkajšie obmedzenia územia

Sociálne 
a hodnotové 
faktory

- Podpora priaznivého 
demografického vývoja obce

- Dobudovanie a rozvoj 
technickej infraštruktúry

-Analýza stavu trvalo 
neobývaných rodinných 
domov

 znižovanie počtu 
obyvateľstva sťahovaním za 
prácou a bývaním 

 atraktívnosť vidieckych 
sídel

 obec sa nachádza  neďaleko  
okresného mesta, s dobrým 
napojením na cestnú a 
vlakovú dopravu

Ekonomické 
faktory

 Zabezpečenie dobrej  
ekonomickej stability 
samosprávy 

 Efektívne využívanie 
rozpočtových zdrojov 
obce 

 Využívanie verejných 
zdrojov EÚ a ŠR 

 Nedostatočné financovanie 
samosprávy 

 Nedoriešená komunálna 
reforma

 Navyšovanie kompetencií 
bez finančného krytia 

 Zlepšenie poskytovania 
eSlužieb občanom na úrovni 
miestnej samosprávy 

Ekologické 
faktory  Využitie prírodného 

potenciálu obce 

 Rozvoj obce v oblasti 
cestovného ruchu

 Zvýšiť environmentálne 
povedomie občanov 

 Ochrana a využívanie 
prírodného potenciálu obce

Politické faktory

Obec je súčasť VÚC Nitra
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- vidiecky pomaly rastúci 
region SR

- primeraná atraktivita

- priemerný stupeň inovácie

-priemer rozvojových aktivít 
EÚ

 Vplyv politiky EÚ

 Nestabilita politického 
prostredia v SR

 vysoká miera korupcie 

3. Zhodnotenie súčasného stavu územia obce Tekovský Hrádok

3.1 SWOT analýza

Silné stránka Slabé stránky
Životné prostredie  Dobré prírodné  a klimatické 

podmienky
 Relatívne dobrá zachovalosť 

životného proastredia 
 Výhodná  poloha obce pri 

vodnom toku rieky Hron
 poľnohospodárska pôda 

s dobrou úrodnosťou
 funkčný systém zberu a 

odvozu komunálneho a 
separovaného  odpadu

 plynofikácia obce 
 dostatok pitnej vody

 Nedostatočná informovanosť a 
nízke environmentálne povedomie 
občanov 

 znečistenie vodných  tokov 
a spodných  vôd   fekáliami

 nutnosť vybudovania splaškovej  
kanalizácie

 nesprávna manipulácia s odpadom 
v domácnostiach  

 existencia čiernych  skládok 
odpadu

Infraštruktúra  vybudovaný plynovod, 
vodovod, elektrifikácia 

 pokrytie mobilnými 
operátormi

 existencia MŠ v obci

 dobré napojenie na 
regionálnu cestnú sieť

 športový areál

 vhodné lokality na bytovú 
výstavbu

 chýbajúca kanalizácia
 zlý technický stav miestnych 

komunikácií
 nevysporiadané vlastnícke vzťahy 
 zlý stav obecných budov
 rekonštrukcia a dobudovanie 

chodníkov
 nedostatočná technická 

infraštruktúra 
 nízka kvalita rozsahu služieb

Ekonomické zdroje  Existencia veľkých a 
stabilných zamestnávateľov v 
blízkosti obce 

 pomerne dobrá zamestnanosť 
obyvateľov 

 priaznivý podiel ekonomicky 
aktívneho obyvateľstva

 Využitie verejných zdrojov pri 
financovaní zámerov obce

 vysoká finančná  a administratívna 
zaťaženosť malého a stredného 
podnikania,
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 životaschopnosť SHR
 existujúce podnikateľské 

aktivity

Ľudské zdroje

 Priaznivý demografický a 
migračný vývoj počtu 
obyvateľov

 pomerne vysoká 
nezamestananosť 
znevýhodnených skupín 
obyvateľov

 pomerne dobrá 
dostupnosť dopravného 
spojenia s okresným 
mestom,

 Nepriaznivá veková  štruktúra 
obyvateľstva 

 rast podielu seniorov na počte 
obyvateľov

 migrácia vzdelaného  obyvateľstva do 
okresného  mesta za prácou a bývaním 

Príležitosti Ohrozenia

Životné prostredie  tvorba a ochrana životného 
prostredia

 zvýšenie environmentálneho 
podvedomia občanov

 podpora ekologického 
hospodárstva

 podpora zavádzania 
alternatívnych zdrojov 
energie

 podpora budovania domových 
ČOV

 zabezpečenie  zberného dvora 
pre drobný stavebný odpad z 
domácností  a   kompostoviska

 Ohrozovanie životného prostredia 
nárastom množstva vznikajúceho 
komunálneho a drobného stavebného 
odpadu odpadu  a biologicky 
rozložiteľbého odpadu z domácností,

 Vytváranie  nepovolených  
tzv.čiernych skládok odpadov,  

Infraštruktúra  Oprava a vybudovanie  
miestnych komunikácií a 
chodníkov

 zavedenie kamerového 
systému,znižovanie 
kriminality a ochrana 
majetku

 oprava obecných budov
 vytvorenie podmienok a 

podpora individuálnej 
bytovej  výstavby rodinných 
domov

 rekonštrukcia verejného 
osvetlenia

 rekonštrukcia miestneho 
rozhlasu 

 vybudovanie oddychových 
zón

 Nedostatok finančných prostriedkov na 
vybudovanie technickej infraštruktúry,

 zhoršujúci sa stav obecného majetku, 
 neuspešnosť predkladaných žiadostí k 

získaniu nenávratných finančných 
prostriedkov  z fondov EÚ

Ekonomiské zdroje  podpora vzniku malých a 
stredných podnikateľských 
subjektov  v oblasti  služieb a 
výroby

 zložitá dostupnosť finančných zdrojov
 zlé podnikateľské prostredie
 skupovanie poľnohospodárskej pôdy 

zahraničnými investormi
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 využitie rekreačného 
potenciálu obce

 podpora rozvoja malého a 
stredného podnikania v 
poľnohospodárstve

 podpora budovania cyklotrás 

 neúspešnosť predkladaných žiadostí o 
nenávratné finančné príspevky

 Zložitosť a náročnosť získania 
finančnej  podpory   malých fariem, 
mladým farmárom.

Ľudské zdroje  Rast individuálnej bytovej 
výstavby pre mladé rodiny, 

 rozšírenie a skvalitnenie 
občianskej vybavensoti

 vznik pracovných príležitostí 
v regióne,

 Nepriaznivý ekonomický a sociálny 
vývoj spoločnosti, 

 nevýhodné podmienky pre mladé 
rodiny

 nepriaznivá veková štruktúra 
obyvateľstva, 

 znevýhodnenie určitých skupín 
obyvateľov na trhu práce, 

3.2 Identifikácia kritických oblastí rozvoja

Zo SWOT analýzy možno identifikovať niekoľko základných kritických oblastí, respektíve 
bariér obce, ktoré môžeme zhrnúť do piatich základných skupín, a to:

 nízka ekonomická sila obyvateľstva a obce
 stárnutie obyvateľstva, jeho pasivita a migrácia
 slabá občianska vybavenosť
 slabá využiteľnosť prírodných zdrojov
 ohrozené životné prostredie

1. Nízka ekonomická sila obyvateľstva a obce:
 je spôsobená úpadkom poľnohospodárstva,
 málo pracovných príležitostí v obci a najbližšom okolí 
 uvoľňovaním pracovných síl v regióne, 
 nízkou priemernou mzdou, 

 nevyhovujúcou dopravnou infraštruktúrou, ktorá neumožňuje zamestnať sa vo 
viacsmenných prevádzakach v priemyselných parkoch,

 migráciou vzdelanejších štruktúr obyvateľstva do ekonomicky lukratívnejších oblastí 
Slovenska

 výrazný pokles počtu obyvateľov v obci za posledných 50 rokov

2. Stárnutie obyvateľstva, jeho pasivita a migrácia
 nízka ponuka práce na miestnej úrovni spôsobuje migráciu mladých a vzdelaných 

vrstiev obyvateľstva do ekonomicky zaujímavejších oblastí
 v obci nie sú k dispozícíí stavebné pozemky s vybudovanými sieťami
 absentujúca sociálna infraštruktúra

3. Slabá občianska vybavenosť
 nevyhovujúci stav technickej infraštruktúty
 nízka atraktivita obce v dôsledku nepostačujúcej infraštruktúry
 nevybudovaná kanalizácia
 nevyhovujúce priestory z hľadiska ich využitia
 spektrum možností trávenia voľného času
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 absencia ZŠ

4. Slabá využiteľnosť prírodných zdrojov
 úpadok poľnohospodárskej výroby
 nedoriešené vlastnícke práva k pozemkom
 chýbajúca infraštruktúra cestovného ruchu
 upadajúca poľnohospodárska činnosť
 nízka podpora ekologického hospodárstva

5. Ohrozené životné prostredie
 znečistené podzemné aj povrchové vody
 absencia kanalizácie
 tvorba čiernych skládok odpadu
 nízke ekologické podvedomie občanov

STRATEGICKÁ  ČASŤ

4. Vízia

Obec Tekovský Hrádok má potenciálne predpoklady byť pre svojich občanov miestom pre 
pokojné bývanie, v zdravom a čistom prostredí. Vízia bude pokračovaním náboženských a 

rodinných tradícií v rozvoji a živote obce. Cieľom je postupné využitie prírodného potenciálu  
obce so zabezpečením jej ekologickej stability, vybudovanie obce urbanisticky usporiadanej,  

zabezpečenej bytovou a občianskou vybavenosťou, s potrebnou technickou a sociálnou 
infraštruktúrou. Naplnenie cieľovej rozvojovej vízie by malo priniesť nové možnosti pre rozvoj  

podnikania, vznik pracovných príležitostí v obci a jej okolí, priaznivé podmienky pre  
materiálne zabezpečený a duchovne bohatý život. Obec by mala poskytovať svojim 

obyvateľom priaznivé podmienky pre vzdelanie, záujmové, kultúrne, športové a iné vyžitie,  
ako aj možnosti oddychu a rekreácie, pri primeranom zdravotnom a sociálnom zabezpečení.  
Neoddeliteľnou súčasťou rozvojovej vízie obce je i vybudovanie občianskej spoločnosti na  

princípoch spolužitia aktivity a solidarity, s dobrými medziľudskými vzťahmi.

5. Stratégia rozvoja obce Tekovský Hrádok

Pre  proces  naplnenia  vízie  v  danom  časovom  vymedzení  zohráva  dôležitú  úlohu 

stratégia  rozvoja  obce,  ktorá  sa  zameriava  na  efektívne  využitie  existujúcich  zdrojov  a 

zároveň na základe nových príležitostí vytvára možnosti rozvoja v nasledujúcom období. Pre 

určenie startégie rozvoja je nutné pomenovať základné – globálne ciele, určiť špecifické ciele, 

ktorými  bude globálny cieľ  realizovaný a opatrenia,  ktoré predstavujú konkrétne riešenia, 

prostredníctvom ktorých  je  možné naplniť  špecifické  ciele   a  globálne  ciele.  Predstavujú 

zároveň program zabezpečujúci trvalo udržateľný rozvoj obce a zároveň sú prostriedkom pre 

získanie grantov zo štrukturálnych fondov EU a iných zdrojov.
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5.1 Strategické ciele

Vychádzajúc z problémovej analýzy, boli určené tri nasledovné prioritné oblasti:

1. Prioritná oblasť – Hospodárska: zahŕňa problémovú oblasť 

 Nízka ekonomická sila obyvateľstva a obce

2. Prioritná oblasť – Sociálna: zahŕňa problémové oblasti

 stárnutie obyvateľstva, jeho pasivita a migrácia
 slabá občianska vybavenosť

3. Prioritná oblasť – Životné prostredie: zahŕňa problémové oblasti

 slabá využiteľnosť prírodných zdrojov
 ohrozené životné prostredie
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Globálny cieľ
Prioritná oblasť – Životné prostredie

1. Čisté životné prostredie s nízkou environmentálnou záťažou

Špecifické ciele 3.1  Protipovodňové opatrenia 3.2  Rozvoj odpadového hospodárstva

Opatrenia
3.1.1
Zlepšenie odvodu povrchových vôd

3.2.1 
Zlepšenie environmentálneho 
povedomia občanov

3.2.2
Odpadové hospodárstvo

PROGRAMOVÁ ČASŤ

6. Prioritné osy

Prioritná oblasť - Hospodárstvo
Špecifický cieľ 1.1 Rozvoj tradičnej výroby
Opatrenie Aktivita
1.1.1 Rozvoj tradičných remesiel 1.1.1.1  Podpora vzniku malých prevádzok

1.1.1.2  Propagačná a osvetová činnosť

27



Program rozvoja obce Tekovský Hrádok
Programovacie obdobie 2016  -  2025

1.1.2 Rozvoj poľnohospodárstva 1.1.2.1 Podpora malého a stredného podnikania 
1.1.2.2 Osvetová a poradenská činnosť drobným 
chovateľom a pestovateľom

Špecifický cieľ 1.2 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Opatrenie Aktivita
1.2.1
Rozvoj turistickej infraštruktúry

1.2.1.1 Propagácia turizmu prostredníctvom  www
stránky obce
1.2.1.2Vybudovanie relaxačno -oddychových zón
1.2.1.3Výstavba cyklotrás s pripojením na susedné 
obce

1.2.2
Podpora miestneho predaja 

1.2.2.1 Podpora poskytovania služieb a predaj tovarov
1.2.2.2 Podpora predaja z dvora

1.2.3
Podpora spolupráce na lokálnej 
úrovni 

1.2.3.1 Podpora projektov spolupráce
1.2.3.2  Budovanie miestnej značky kvality

Prioritná oblasť - Sociálna
Špecifický cieľ 2.1Regenerácia a rozvoj obce
Opatrenia Aktivita
2.1.1 Zlepšenie stavu a rozširovanie 
technickej infraštruktúry obce

2.1.1.1  Vybudovanie kamerového systému
2.1.1.2  Rozvoj Informačného Systému samosprávy
2.1.1.3  Vybudovanie technickej infraštruktúry k IBV
voda, plyn,elektrika, miestne komunikácie
2.1.1.4 Rekonštrukcia  verejného osvetlenia
2.1.1.5 Výstavba elektroenergetických zariadení v obci
NNK,TS,VNV

2.1.2 Zlepšenie stavu obecných 
budov

2.1.2.1 Zníženie energetickej hospodárnosti budov  

2.1.3 Zlepšenie stavu verejných 
priestranstiev

2.1.3.1  Výsadba zelene v oddychových zónach 

Špecifický cieľ 2.2 Sociálne služby
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Opatrenie Aktivita
2.2.1 Služby pre obyvateľstvo 2.2.1.1  Poradenská činnosť pre seniorov pri

zabezpečovaní zdravotných, sociálnych a  
stravovacích  zariadení
2.2.1.2 Poradenská činnosť pre znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie

2.2.2 Školstvo a vzdelávanie 2.2.2.1  Štandardná údržba  a modernizácia zariadenia
predškolskej výchovy

Špecifický cieľ 2.3 Rozvoj kultúry a športu
Opatrenie Aktivita
2.3.1 Podpora kultúry 2.3.1.1  Zachovanie kultúrno-historického dedičstva

obce
2.3.1.2 Organizačno technické  zabezpečenie
Kultúrnych podujatí usporiadaných obcou 

2.3.2 Podpora športu 2.3.2.1  Štandardná údržba a oprava športového ihriska
pre všetky druhy loptových hier
2.3.2.2  Rozšírenie športových aktivít v obci
vybudovaním exteriérového fitness

Prioritná oblasť – Životné prostredie
Špecifický cieľ 3.1  Protipovodňové opatrenia
Opatrenia Aktivity
3.1.1 Zlepšenie odvodu 
povrchových vôd

3.1.1.1 Vybudovanie rigolov pri miestnych
komunikáciách  na odvádzanie dažďovej vody

Špecifický cieľ 3.2 Rozvoj odpadového hospodárstva
Opatrenia Aktivity
3.2.1 Zlepšenie environmentálneho 
povedomia občanov

3.2.1.1  Zvýšenie environmentálneho povedomia
obyvateľov  o tvorbe a nakladaní s odpadom z  
domácností,  prostredníctvom  miestneho 
rozhlasu, webstranky, letáky,brožury,  plagaty
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3.2.2 Odpadové hospodárstvo 3.2.2.1 Zníženie tvorby  zmesového komunálneho
odpadu 
3.2.2.2  Zapojenosť všetkých  obyvateľov  do systému
recyklovateľného triedeného odpadu
3.2.2.3 Zvýšiť povedomie obyvateľov o biologicky
rozložiteľnom odpade – domáce kompostoviská

REALIZAČNÁ ČASŤ

Realizačná časť je zameraná na popis postupov zabezpečenia realizácie program rozvoja obce,  systém monitorovania a hodnotenia plnenia 
program rozvoja,  na  základe  stanovených  merných  ukazovateľov,  vecný a  časový harmonogram realizácie  program rozvoja  obce  formou 
akčných plánov. 
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7. Popis úloh pri realizácii PRO: 
realizácia vyžaduje systematickú prácu skupín odborníkov a samosprávy pri realizácii PRO:

- Obecné zastupiteľstvo monitoruje implementáciu akčných plánov obce Tekovský Hrádok. Posudzuje a schvaľuje návrhy na zme-
nu a doplnenie akčných plánov.

- Realizáciu konkrétnych projektov Akčného plánu obce Tekovský Hrádok budú zabezpečovať pracovníci úradu a starosta obce.
- Kontrolným orgánom budú poverené jednotlivé komisie Obecného zastupiteľstva obce Tekovský Hrádok a kontrolór obce.
- Koordinačným orgánom zabezpečujúcim kooperáciu a komunikáciu pri realizácii PRO je starosta obce
- Akčný plán je vytvorený na celé obdobie 2016 – 2025, s potrebou pravidelného prehodnocovania

8. Systém monitorovania a hodnotenia PRO
Pre úspešné napĺňanie cieľov PRO je potrebné pravidelné monitorovanie a hodnotenie realizácie akčného plánu a jeho nadväznosť na  
prioritné osi. 

- Starosta obce predkladá obecnému zastupiteľstvu raz ročne monitorovaciu správu, ktorej obsahom je kvantifikácia implementácie 
príslušného akčného plánu

- Kontrolór obce a príslušné komisie Obecného zastupiteľstva raz ročne predkladajú Obecnému zastupiteľstvu hodnotiacu správu, 
ktorej obsahom je hodnotenie efektívnosti implementácie akčného plánu, rozsah využitia finančných prostriedkov, skúma efektív-
nosť a účinnosť programovania, identifikuje faktory, ktoré prispeli k úspešnosti alebo neúspešnosti implementácie program.

Formulár č. R 5 - Plán hodnotenia a monitorovania 

Plán priebežných hodnotení PRO na programové obdobie 2016 – 2025

Typ hodnotenia Vykonať prvýkrát Dôvod vykonania/ periodicita
Strategické hodnotenie v roku 2018 podľa rozhodnutia obce/koordinátora PRO  a vzniknutej spoločenskej potreby.
Operatívne hodnotenie  

Tematické hodnotenie časti PRO v roku 2016, 2018, 2020, 2022
téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť v monitorovacej správe za predchádzajúci 
kalendárny rok 

Ad hoc mimoriadne hodnotenie 
podľa potreby

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

Ad hoc hodnotenie celého PRO 
alebo jeho časti

na konci progrmaovacieho 
obdobia

na základe  rozhodnutia starostu/ kontrolného orgánu obce, podnetu poslancov; na základe protokolu 
NKÚ SR, správy auditu ...  

  Zdroj: Príloha k metodike PRO, 2014, s.25.

9. Akčný plán
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Akčný plán pre prioritnú os hospodárstvo
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Opatrenie, 
aktivita

Termí
n

Zodpovedn
ý

Financovanie
Merný 

ukazovateľ

Cieľov
á 

hodnot
a 

Opatrenie 1.1.1 Rozvoj tradičných remesiel
Aktivita1.1.1.1 
Podpora 
vzniku malých 
prevádzok

Každý 
rok od 
2016

Samospráv
a, 

Samospráva 
-  eur

Počet 
novovzniknutýc

h prevádzok
10

Aktivita1.1.1.2 
Propagačná 
a osvetová 
činnosť

Každý 
rok od 
2016

Samospráv
a 

Samospráva 
500,- eur 

Počet aktivít 10

Opatrenie 1.1.2 Rozvoj poľnohospodárstva
Aktivita 
1.1.2.1 
Podpora 
malého a 
stredného 
podnikania 

Každý 
rok od 
2016

samospráva
Samospráva

0,- eur
Počet priestorov 10

Aktivita 
1.1.2.2 
Osvetová a 
poradenská 
činnosť 
drobným 
chovateľom a 
pestovateľom

Každý 
rok od 
2016

samospráva
Samospráva

0,- eur
Počet aktivít 10

Opatrenie 1.2.1 Rozvoj turistickej infraštruktúry
Aktivita1.2.1.1
Propagácia 
turizmu 

Každý 
rok od 
2016

samospráva Samospráva
500,- eur

Počet aktivít 10
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prostredníctvo
m  www
stránky obce
Aktivita1.2.1.2
Vybudovanie 
relaxačno 
-oddychových 
zón

Každý 
rok od 
2016

samospráva
Samospráva
12 000,- eur

m2 150

Aktivita1.2.1.3
Výstavba 
cyklotrás s 
pripojením na 
susedné 
obce

Rok 
2017 - 
2021

Samospráv
a

Samospráva
1 000,- eur

km 1

Opatrenie 1.2.2 Podpora miestneho predaja 
Aktivita1.2.2.1 
Realizácia 
miestnych 
trhov

Rok 
2016 - 
2025

Samospráv
a a miestny 
podnikateli

a

Samospráva a miestny 
podnikatelia - 

3 000,- eur
Počet trhov 10

Aktivita1.2.2.2 
Podpora 
predaja z dvora

Rok 
2016 - 
2025

Samospráv
a a miestny 
podnikateli

a

Samospráva a miestny 
podnikatelia - 

0,- eur
Počet predajcov 10

Opatrenie 1.2.3 Podpora spolupráce na lokálnej úrovni
Aktivita1.2.2.1 
Podpora 
projektov 
spolupráce 

Každý 
rok od 
2016

Samospráv
a a miestny 
podnikateli

a

Samospráva a miestny 
podnikatelia

-
2 000,- eur

Počet 
spoločných 
projektov

3

Aktivita1.2.2.2 
Budovanie 
miestnej 
značky kvality

Každý 
rok od 
2016 

Samospráv
a a miestny 
podnikateli

a

Samospráva a miestny 
podnikatelia

2 000 eur

Počet 
užívateľov 

značky
3
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Časový harmonogram realizácie:

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Opatrenie 1.1.1 Rozvoj tradičných remesiel

Aktivita1.1.1.1           

Aktivita1.1.1.2

Opatrenie 1.1.2 Rozvoj poľnohospodárstva

Aktivita.1.1.2.1      

Aktivita1.1.2.2

Opatrenie 1.2.1 Rozvoj turistickej infraštruktúry

Aktivita1.2.1.1      

Aktivita1.2.1.2

Aktivita1.2.1.3

Opatrenie 1.2.2 Podpora miestneho predaja a turistickej infraštruktúry

Aktivita1.2.2.1      

Aktivita1.2.2.2

Opatrenie 1.2.3 Podpora spolupráce na lokálnej úrovni

Aktivita1.2.3.1

Aktivita1.2.3.2

Akčný plán pre prioritnú os sociálnu
Opatrenie, aktivita Termín Zopdovedný Financovanie Merný ukazovateľ Cieľová 

hodnota
Opatrenie 2.1.1 Zlepšenie stavu a rozširovanie technickej infraštruktúry obce
Aktivita2.1.1.1  
Vybudovanie 
kamerového 
systému

Rok 
2016 
-2018

Samospráva
Samospráva

-
20 000,- eur

Počet kamier 8

Aktivita2.1.1.2  
Rozvoj 
Informačného 

Rok 
2016 – 
2025

Samospráva Samospráva –
3600,- eur

1
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Systému 
samosprávy
Aktivita2.1.1.3  
Vybudovanie 
technickej 
infraštruktúry k IBV
voda, plyn,elektrika, 
miestne 
komunikácie

Rok
2016 - 
2025 

Samospráva
Samospráva – 

20 000,-eur
km infr. 1

Aktivita2.1.1.4 
Rekonštrukcia  
verejného osvetlenia

Rok 
2016 – 
2018

samospráva
Samospráva –

5 000,-  eur
Počet svietidiel 50

Aktivita2.1.1.5 
Výstavba 
elektroenergetických 
zariadení v obci
NNK,TS,VNV

Rok 
2016 – 
2017

Samospráva
a ZSE

ZSE
500 000,- eur

Počet zariadení 3

Opatrenie 2.1.2 Zlepšenie stavu obecných budov
Aktivita2.1.2.1 
Zníženie 
energetickej 
hospodárnosti budov 

Rok 
2016 – 
2018

Samospráva
Samospráva – 
188 000,- eur

Počet budov 1

Opatrenie 2.1.3 Zlepšenie stavu verejných priestranstiev
Aktivita2.1.3.1  
Výsadba zelene v 
oddychových 
zónach

rok
2017 – 
2025

Samospráva
Samospráva – 
10 000,- eur

 m2 400

Opatrenie 2.2.1 služby pre obyvateľstvo
Aktivita 2.2.1.1  
Poradenská činnosť 
pre seniorov pri
zabezpečovaní 

Každý 
rok od 
2016

Samospráva Samospráva – 
bez finančnej 

náročnosti

Počet  10
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zdravotných, 
sociálnych a  
stravovacích  
zariadení
Aktivita 2.2.1.2 
Poradenská činnosť 
pre znevýhodnených
uchádzačov o 
zamestnanie

Každý 
rok od 
2016

Samospráva
Samospráva

-
0,- eur

Počet uchádzačov 10

Opatrenie 2.2.2 Śkolstvo a vzdelávanie
Aktivita 2.2.2.1  
modernizácia 
zariadenia
predškolskej 
výchovy- oprava 
strechy

Rok
2016 - 
2018

samospráva
Samospráva 
15 000,- eur

Počet aktivít 1

Opatrenie 2.3.1 Podpora kultúry
Aktivita2.3.1.1  
Zachovanie 
kultúrno-
historického 
dedičstva
obce

Každý 
rok 

od2016
Samospráva

Samospráva –
5 000,-  eur

Počet 
podporených 

podujatí
10

Aktivita2.3.1.2 
Organizačno 
technické  
zabezpečenie
Kultúrnych podujatí 
usporiadaných 
obcou 

Každý 
rok od 
2016

Samospráva 
Samospráva – 

1 500,- eur
Počet podujatí 10

Opatrenie 2.3.2 Podpora športu
Aktivita 2.3.2.1  2016- Samospráva Samospráva – m2 300
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Štandardná údržba a 
oprava športového 
ihriska
pre všetky druhy 
loptových hier

2018 5 000,- eur

Aktivita2.3.2.2  
Rozšírenie 
športových aktivít v 
obci
vybudovaním 
exteriérového fitness

2016-
2018

Samospráva
Samospráva – 
 30 000,- eur

Počet prvkov 7

Časový harmonogram realizácie
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Opatrenie 2.1.1 Zlepšenie stavu a rozširovanie technickej infraštruktúry obce

Aktivita2.1.1.1           

Aktivita2.1.1.2

Aktivita2.1.1.3

Aktivita2.1.1.4

Aktivita2.1.1.5

Opatrenie 2.1.2 Zlepšenie stavu obecných budov

Aktivita.2.1.2.1      

Opatrenie 2.1.3 Zlepšenie stavu verejných priestranstiev

Aktivita2.1.3.1      

Opatrenie 2.2.1 Služby pre obyvateľstvo

Aktivita2.2.1.1      

Aktivita2.2.1.2

Opatrenie 2.2.2 Školstvo a vzdelávanie

Aktivita2.2.2.1

Opatrenie 2.3.1 Podpora  kultúry

Aktivita2.3.1.1

Aktivita2.3.1.2

Opatrenie 2.3.2 Podpora  športu

Aktivita2.3.2.1
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Aktivita2.3.2.2

Akčný plán pre prioritnú os životné prostredie
Opatrenie, aktivita Termín Zodpovedný Financovanie Merný ukazovateľ Cieľová 

hodnota
Opatrenie 3.1.1 Zlepšenie odvodu povrchových vôd
Aktivita3.1.1.1 Vybudovanie rigolov pri 
miestnych
komunikáciách  na odvádzanie dažďovej 
vody

Rok od 
2016 - 2025

Samospráva
Samospráva – 

5 000,-  eur
km 3,5

Opatrenie 3.2.1 Zlepšenie environmentálneho povedomia občanov
Aktivita 3.2.1.1  
Zvýšenie environmentálneho povedomia
obyvateľov  o tvorbe a nakladaní s 
odpadom z  
domácností,  prostredníctvom  miestneho 
rozhlasu, webstránky, letáky, brožúry,  
plagáty

Každý rok 
od 2016

samospráva
Samospráva – 

500,- eur
Počet aktivít 10

Opatrenie 3.2.2 Odpadové hospodárstvo
Aktivita 3.2.2.1 
Zníženie tvorby  zmesového komunálneho
odpadu 

Rok 2016 - 
2025

samospráva
Samospráva –

500,- eur
% zníženia TKO 30

Aktivita 3.2.2.2  Zapojenosť všetkých  
obyvateľov  do systému
recyklovateľného triedeného odpadu

Rok 2016 - 
2025

samospráva
Samospráva – 

 0,- eur
% zapojenia 100

Aktivita 3.2.2.3 
Zvýšiť povedomie obyvateľov o 
biologicky
rozložiteľnom odpade – obecné 
kompostovisko

Rok 2016 - 
2018

samospráva
Samospráva – 
10 000,-  eur

Počet kompostérov 1
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Časový harmonogram realizácie
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Opatrenie 3.1.1 Zlepšenie odvodu povrchových vôd

Aktivita.3.1.1.1      

Opatrenie 3.2.1 Zlepšenie environmentálneho povedomia občanov

Aktivita3.2.1.1

Opatrenie 3.2.2 Odpadové hospodárstvo

Aktivita3.2.2.1

Aktivita3.2.2.2

Aktivita3.2.2.3

FINANČNÁ ČASŤ

Jednou z kľúčových otázok pre realizáciu programu rozvoja je schopnosť obce v priebehu jeho realizácie zaistiť zdroje potrebné na jeho  
financovanie.  Tieto  zdroje  vznikajú  vo  viacerých sférach  –  v  súkromnom sektore,  verejnej  správe,  ide  tiež  o  zdroje  zahraničné,  najmä  o 
prostriedky Európskej únie. Dôležitým zdrojom budú, po dokončení reformy verejnej správy a uskutočnení daňovej reformy, vlastné prostriedky. 
V dôsledku  neexistencie  nevyhnutných  podkladových  údajov  pre  stanovenie  finančného  rámca,  v  ktorom  by  sa  mal  program  rozvoja  v 
strednodobom horizonte pohybovať, je výška prostriedkov potrebná na realizáciu jednotlivých opatrení a aktivít stanovená len orientačne. Táto 
časť sa bude konkretizovaná v závislosti od reálneho čerpania finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov, možností obecného rozpočtu 
atď.. 
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Sumár finančného plánu v tis. eur
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Rok
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 spolu

Prioritná 
os 
hospodárs
tvo

Vlstné 
zdroje

3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 34

Zdroje  EU, 
VUC  a iné 
zdroje

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Súkromné 
zdroje

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 6

Prioritná 
os 
sociálna

Vlastné 
zdroje

10 20 20 8 6 6 5 5 5 3,1 88,1

Zdroje  EÚ, 
VUC  a iné 
zdroje

50 50 50 10 10 10 10 10 10 5 215

Súkromné 
zdroje

250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 500

Prioritná 
os  životné 
prostredie

Vlastné 
zdroje

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 6,5

Zdroje  EÚ, 
VUC  a iné 
zdroje

3,2 3,2 3,1 0 0 0 0 0 0 0 9,5

Súkromné 
zdroje

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Názov opatrenia*
Kód a názov 

projektu/aktivity

 

Hlavný ukazovateľ-
výsledku, dosahu

Termín  začatia 
a ukončenia 

realizácie 
projektu / 
aktivity

RN Spolu
Verejné zdroje 

celkom

Verejné zdroje

Súkromn
é zdroje

Úver
ové 

zdroj
e

EIB 
príspevo

k 
(informat

ívne)

Iné 
zdro

je

Klasifik
ácia 

stavieb - 
trieda

Vlastné 
celkom 

EÚ (EŠIF)
celkom

 
mesiac/rok - 
mesiac/rok

a=b+e+f+g
+h

b=c+d c d e f g h

I. Prioritná oblasť hospodárstvo  40 000 € 34 000€ 34 000€ 0€ 6 000€ 0 € 0 € 0 €

Opatrenie 1.1.1 
Rozvoj tradičných 
remesiel

Aktivita 1.1.1.1 
Podpora vzniku 
malých prevádzok

 
počet 

novovzniknutých 
prevádzok

2016 - 2025 0 € 0 € 0 €      

 
Aktivita 1.1.1.2 
Propagačná a 
osvetová činnosť

 
počet aktivít na 

propagáciu
2015 - 2025 500 € 500 € 500 €      

Opatrenie 1.1.2 
Rozvoj 
poľnohospárstva

Aktivita 1.1.2.1 
Podpora malého 
a stredného 
podnikania

 počet priestorov 2016 - 2025 0 € 0 € 0 €      

Opatrenie1.1.2.2
Osvetová 
a poradenská činnosť 
drobným chovateľom 
a pestovateľom

Počet aktivít 2016 - 2025 0 € 0 € 0 €

Opatrenie 1.2.1 
Rozvoj turistickej 
infraštruktúry

Aktivita 1.2.1.1 
Podpora turizmu 
prostredníctvom 
www obce

 počet aktivít 2016 - 2025 5 00 € 500 € 500 € €     

 

Aktivita1.2.1.2
Vybudovanie 
relaxačno 
-oddychových zón

 M2 2016 - 2025 12 000 € 12 000 € 12 000 € €     

 

Aktivita1.2.1.3
Výstavba cyklotrás 
s pripojením na 
susedné 
obce

 počet km 2017 - 2021 20 000 € 20 000 € 20 000 € €     

Opatrenie 1.2.2 
Podpora 
miestneho predaja

Aktivita 1.2.2.1 
Realizácia miestnych 
trhov

 
počet zrealizovaných 

trhov
2016 - 2025 3 000 € 0 € 0 €  3 000 €    

 
Aktivita 1.2.2.2 
Podpora predaja z 
dvora

 Počet predajcov 2016 - 2025 0 € 0 €  0 €     

Opatrenie 1.2.3 
Podpora 
spolupráce na 
lokálenj úrovni

Aktivita 1.2.3.1 
Podpora projektov 
spolupráce

 
počet spoločných 

projektov
2016 - 2025 2 000 € 500 € 500 €  1 500 €    

 
Aktivita 1.2.3.2 
Budovanie miestnej 
značky kvality

 
Počet užívateľov 

značky
2016 - 2025 2 000 € 500 € 500 € 0 € 1 500 €    

II. Prioritná os sociálna  803 100€ 303 100€ 88 100€ 215 000€ 500000 € 0 € 0 € 0 €

Opatrenie 2.1.1 
Zlepšenie stavu 
a rozširovanie 

Aktivita2.1.1.1  
Vybudovanie 
kamerového  Počet kamier 2016 - 2018 20 000 € 20 000 € 1 000 € 19 000 €     



Program rozvoja obce Tekovský Hrádok
Programovacie obdobie 2016  -  2025

ZÁVER

PRO obce Tekovský Hrádok je strategický strednodobý dokument, ktorý určuje víziu rozvoja obce, prioritné rozvojové oblasti a  strategické ciele 
ich naplnenia. Tento dokument je základným východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja jednotlivých oblastí života obce.

PRO je otvoreným dokumentom, ktorý bude vyhodnocovaný a aktualizovaný na zasadnutiach obecného zastupiteľstva podľa potreby.

1. PRO obce Tekovský Hrádok bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva:

Uznesenie č.                   , zo dňa

2. PRO obce Tekovský Hrádok bol vypracovaný na základe anketového prieskumu v obci, bol daný na verejné pripomienkovanie 
vyvesením na úradnej tabuli dňa

3. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:

4. Povinné prílohy: 

Príloha č.1 – Zoznam členov riadiaceho tímu
Príloha č.2  - Zoznam informačných zdrojov
Príloha č.3 – Zoznam skratiek použitých v PRO
Príloha č.4 – Dohoda o partnerstve
Príloha č.5 – Akčný plán na daný rozpočet s výhľadom na 2 roky
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