ÚVOD .................................................................................................................................... 2
A. ANALYTICKÁ ČASŤ ................................................................................................... 3
A. 1 História........................................................................................................................... 3
A.2 Prírodné, environmentálne a ekologické prostredie obce ..................................................... 7
A 3. Obyvateľstvo .................................................................................................................14
A 4. Ekonomická štruktúra a ekonomický rozvoj obce ..............................................................21
A 5. Rozpočet obce, štruktúra majetku a cudzích zdrojov ........................................................28
A 6.Sociálna infraštruktúra .....................................................................................................31
A 7. Zdravotná a sociálna starostlivosť ...................................................................................35
A 8.Technická infraštruktúra obce ..........................................................................................36
A 9. Dopravné siete a dopravné systémy ................................................................................38
A 10. Odpadové hospodárstvo ...............................................................................................40
A 11.Spoločenské, kultúrne a športové aktivity v obci ..............................................................42
A 12.Cestovný ruch ...............................................................................................................44
A 13. Miestna akčná skupina Inovec .......................................................................................45
A 14.SWOT analýza obce Soblahov ........................................................................................45
B.STRATEGICKÁ ČASŤ ....................................................................................................... 54
B 1.Strategické ciele, priority a opatrenia ................................................................................55
C.PROGRAMOVÁ ČASŤ ................................................................................................. 57
C 1 Prehľad stratégie obce Soblahov 2015 – 2023...................................................................65
C 2. Projektové zámery obce Soblahov 2015 - 2023 ................................................................66
D. REALIZAČNÁ ČASŤ ................................................................................................... 68
D 1. Personálne zabezpečenie aktivít ......................................................................................68
D 2. Stanovenie merateľných ukazovateľov ............................................................................69
E. FINANČNÁ ČASŤ ....................................................................................................... 70
E 1 Finančný plán..................................................................................................................70
E 2 Schválenie Programu rozvoja obce ...................................................................................71
POUŽITÁ LITERATÚRA, INFORMAČNÉ ZDROJE A POUŽITÉ SKRATKY .................................................... 72
POUŽITÉ SKRATKY ................................................................................................................... 73
ZOZNAM TABULIEK A GRAFOV .................................................................................................... 73

PROGRAM ROZVOJA OBCE SOBLAHOV 2015 -2023

ÚVOD

Program rozvoja obce Soblahov na roky 2015 -2023 je strednodobý plánovací
dokument, spracovaný v zmysle Zákona o podpore regionálneho rozvoja 531/2001 Z.z
(aktualizovaný ďalej v zmysle 539/2008 a následne 309/2014). Jeho východiskom je
realizovaná aktuálna
analýza , ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu
východiskovej situácie obce, odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo
väzbe na existujúce stratégie a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia,
jeho limitov a rozvoja, definovanie podmienok udržateľného rozvoja obce hospodárskeho,
sociálneho, environmentálneho a kultúrneho rozvoja obce.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja definuje opatrenia, úlohy a prvoradé
potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry, v starostlivosti
o životné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre, v rozvoji cestovného ruchu a v ďalších
oblastiach ktoré je nevyhnutné vykonať na úrovni miestnej samosprávy pre oživenie
sociálneho a ekonomického rozvoja obce, aby boli dosiahnuté stanovené priority a ciele.
Program pozostáva z :
a) analytickej časti,
b) strategickej časti,
c) programovej časti,
d) realizačnej časti a
e) finančnej časti.
Súčasťou programu je aj návrh jeho administratívneho a finančného zabezpečenia a tiež
systém monitorovania.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je dokumentom otvoreným a na základe
výsledkov hodnotenia a stavu implementácie jednotlivých aktivít môže byť aktualizovaný
a dopĺňaný.
Program rozvoja obce Soblahov na roky 2015 – 2023 je verziou 1.0 Programu
rozvoja obce. Schválený bol dňa 10.06.2015 uznesením č. 31/3-2015.

Za kolektív autorov

Ing. Stanislav Dreisig
riaditeľ TRRA
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A. ANALYTICKÁ ČASŤ
Rozvojová úroveň priestoru a teda i obce je ovplyvnená tromi základnými podmienkami:
•

disponibilitou rozvojového potenciálu,

•

schopnosťou využitia rozvojového potenciálu,

•

vonkajším prostredím, ktoré tvorí legislatíva, ekonomický rozvoj spoločnosti,
disponibilita verejných zdrojov a systém ich prerozdeľovania.

Rozvojový potenciál obce tvorí jej územná a ekonomická priestorová štruktúra, ktorá je
systemizovaná v týchto skupinách:
•

prírodné zdroje,

•

obyvateľstvo,

•

miestne hospodárstvo,

•

sociálna infraštruktúra,

•

technická infraštruktúra.

Keďže jednotlivé podsystémy priestorovej štruktúry sú navzájom späté je ťažké určiť,
ktorý z uvedených faktorov je najdôležitejší. Preto pri analýze rozvojových faktorov
a rovnako pri ich prognózovaní je potrebné venovať dostatočnú pozornosť všetkým
faktorom. Nevyváženosť rozvojových faktorov obmedzuje dynamiku rozvoja a je jednou
z príčin rozvojovej diferenciácie medzi obcami a regiónmi.

A. 1 História
Osídlenie Soblahova je veľmi staré, doložené je už od
konca doby kamennej. Už z 13. storočia, presnejšie
z roku 1269, je však v chotári Soblahova doložená
zemianska osada Višňovce, vystupujúca pod názvom
Terra Wisnio, ktorá neskôr zanikla.
Obec

vznikla

z pôvodnej

poddanskej

usadlosti

trenčianskeho panstva. V priebehu jej vývoja sa meno
obce niekoľkokrát zmenilo. Už v 13. storočí sa uvádza
ako Zoblhw a v roku 1310 má už meno Sabola. V roku
1396 je uvádzané ako Sablaho, v roku 1404 ako
Soblahow,

ďalej

Zoblahw

(1439),

Soblahó

(1447),

Zoblahow (1493).
V prvej polovici 14. storočia postavili gotický kostol,
ktorý bol v rokoch 1421-1422 krátku dobu v držbe husitov. Soblahov mal už v 14. storočí
vyvinutú richtársku správu. Podľa soblahovského richtárskeho práva založili v 15. a 16.
storočí obce Bobot, Horňany a Novú Lehotu. Soblahov, ako časť trenčianskeho panstva,
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patril krátku dobu Ulbrichtovi Cillymu. Ďalej sa dostal do držby kráľovnej Alžbety, ktorej
obec daroval manžel Albrecht spolu s ďalšími obcami trenčianskeho panstva v roku 1439.
Obyvatelia Soblahova boli poddaní trenčianskeho hradu. Okrem poľnohospodárstva
museli dovážať kameň na stavbu múrov, mleli obilie, odvádzali rôzne plodiny, hydinu,
mäso, pomáhali pri love a boli povinní vojenskou službou hradu. V roku 1513 patril
Soblahov zemepánovi Jurajovi Soblahovskému,
ktorému obyvatelia tak isto ako hradu museli
odvádzať rôzne poplatky. V 16. storočí bola obec
vyslovene drevárska. Obec od svojho vzniku
patrila trenčianskemu hradu. V 16. storočí bolo
v obci rozvinuté rybnikárstvo (tri rybníky), ktoré
v 17. storočí zaniklo. Existenciu nám pripomínajú
už len názvy „Rybníky“ a „na Rybníkoch“.
Na jeseň r. 1599 Turci obec vypálili. Počas reformácie patril kostol
i fara evanjelikom, až pokiaľ im ju župan Juraj Illesházy neodobral.
Obyvateľstvo potom násilne rekatolizovali. V r. 1622 sa v Soblahove
usadili „novokresťanci“ habáni, ktorí tu zriadili džbankársku a nožiarsku
dielňu. Pamiatkou po nich ostal tzv. habánsky dom. Turecké a kurucké
vojny značne podlomili hospodársky život obce. Dňa 5. októbra 1663
vtrhli Turci do habánskeho dvora v Soblahove, vyrabovali ho, zapálili
a dvanásť osôb zabili. Potom rady obyvateľov zriedil mor a v r. 1671 obec zasiahlo
zemetrasenie. Koncom roku 1722 Illesházy nariadil, aby každý sedliak choval aspoň pár
koní. Boli rýchlejšie ako voly a potrebné pre dlhú panskú furmanku. V roku 1827 bolo
v Soblahove 102 domov so 741 obyvateľmi, z ktorých bolo 16 židovského vyznania.
V r.

1835

Štefan

Illesházy

predal

trenčianske

panstvo

barónovi

Jurajovi

Sinovi

z bankárskej rodiny gréckeho pôvodu Sina z Hodosu. Obec vlastnil do roku 1910.
Prvá

svetová

obyvateľov

voja

zasiahla

Soblahova.

Mnohí

i do

osudov

sa

nevrátili

domov, zhoršili sa hospodárke pomery v obci.
V rokoch hospodárskej krízy viacerí obyvatelia,
ktorí pracovali v trenčianskych priemyselných
podnikoch prišli o prácu. Veľa ich preto odišlo za
prácou

do

iných

kútov

republiky,

ba

i do

zahraničia.
Druhá svetová vojna si tiež vyžiadala obete na životoch obyvateľov. Obec oslobodili
v roku 1945 jednotky sovietskej armády pod vedením kpt. Ajvazanova.
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Po vojne boli v roku 1948 zoštátnené veľkostatky starého majera, ktorý patril advokátovi
Addovi. Obec Soblahov je od začiatku svojej histórie úzko spätá s historickým mestom
Trenčín.
Novodobá história a súčasnosť
Po roku 1945 sa začal rýchly rozvoj obce. Elektrifikáciou v roku 1945 i v Soblahove svitlo
na lepšie časy. V roku 1955 založili v obci roľnícke družstvo a mnohí obyvatelia sa
zamestnali v poľnohospodárskej výrobe. V tomto období mal Soblahov viac ako 1600
obyvateľov. Autobusová doprava zavedená v roku 1955 zlepšila podmienky cestovania za
prácou do okresného mesta Trenčín. Postavením novej budovy základnej školy v roku
1961 dostali deti do vienka pekné priestory. Informovanosť občanov sa zlepšila
zavedením miestneho rozhlasu v roku 1964. V šesťdesiatych rokoch sa roľnícke družstvo
začalo orientovať na pestovanie

chmeľu a patrilo medzi najväčších pestovateľov

trenčianskeho okresu. Už v roku 1970 tu postavili prvé česačky chmeľu, čo bol obrovský
pokrok, pretože dovtedy sa chmeľ zberal iba ručne. V roku 1973 si postavili družstevníci
novú administratívnu budovu, čím sa zlepšili ich pracovné podmienky, pretože sa začalo
s podávaním teplej stravy i s rozvozom obedov priamo na pole. V súčasnosti budova slúži
aj na kultúrne vyžitie občanov, na tanečné zábavy, svadby, schôdze, či iné podujatia.

A 1.1 Kultúrne a historické hodnoty obce
Socha sv. Jána Nepomuckého – národná kultúrna pamiatka
Jedná sa o barokovú sochu sv. Jána Nepomuckého, z druhej polovice
18. storočia (socha je zhotovená z pieskovca) z obdobia zjednotenia
Uhorska, po víťazstve nad Turkmi. Z tohto obdobia pochádza mnoho
ďalších sôch obľúbených svätcov ako sv. Floriána, sv. Vendelína
i sôch sv. Jána Nepomuckého, ktoré sa na Slovensku rozšírili po jeho
kanonizácii

v roku

1729.

Tieto

sochy

sú

vlastne

podobizňou

bronzovej sochy sv. Jána Nepomuckého z roku 1683, ktorá stojí
v Prahe

na

Karlovom

moste.

Sochu

sv.

Jána

Nepomuckého

Soblahovu daroval patrón kostola v Soblahove, gróf Ján Baptista Illesházy, trenčiansky
župan.

Jedná sa o národnú kultúrnu pamiatku evidovanú v Zozname národných

kultúrnych pamiatok pod číslom 1307.
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Rímsko-katolícky kostol sv. Mikuláša – národná kultúrna pamiatka
Kostol pochádza z prvej polovice 14. storočia. Je postavený
v ranogotickom štýle, čo prezrádza aj klenba, ktorá má tvar
lomených

oblúkov.

Hlavný

vstupný

renesančný

portál

s dvoma okrídlenými hlavami a prístavba bočnej lode sú
z roku 1537. V roku 1789 postavili na kostole novú strechu.
Zvon

na

kostole

pochádza

z roku

1804.

pravdepodobne pochádza i opevnený múr

Z tejto

doby

okolo kostola,

v ktorom je zamurovaný i fragment reliéfu s polpostavou Ecce
homo. Renovácia interiéru i exteriéru kostola sa robila v roku
1995. Kostol je zapísaný ako
národná

kultúrna

pamiatka

v

Zozname

národných

kultúrnych pamiatok pod číslom 1306.
Kaplnka sv. Vendelína
Klasicistická kaplnka pri miestnom cintoríne pochádzajúca
z konca 18. storočia, ktorá bola v roku 2002 pri príležitosti
200-stého výročia posvätenia zrekonštruovaná.

Tab č. 1 Národné kultúrne pamiatky NKP Soblahov
Názov NKP

Popis

Číslo
Lokalizácia pamiatky

Dôvod
ochrany

SOCHA NA
PODSTAVCI
SOCHA NA
PODSTAVCI

podstavec pod sochou
sv.Jána
socha sv.Jána
Nepomuckého

v obci,na
rázcestí
v obci,na
rázcestí

Stav

Majiteľ NKP

1307/1

2.pol.18.st.

narušený

1307/2

2.pol.18.st.

dobrý

1306

2.pol.13.st.

vyhovujúci

Samospráva miest a obcí
Vlastníctvo cirkvi a cirk.
organizácií
Vlastníctvo cirkvi a cirk.
organizácií

KOSTOL

farský kostol sv.Mikuláša

V strede obce

Zdroj: Register NKP

1.2 SYMBOLY OBCE
Soblahov patrí medzi obce, ktoré si vytvorili vlastné
erby so všetkými atribútmi. V prípade Soblahova je
to prekrásny a hlboký symbol lemeša a ruže, vložený
už v 17. storočí do heraldického štítu. Tento erb
Soblahova bol publikovaný, je teda vo verejnosti
známy. Heraldická komisia, ako vrcholný, odborný heraldický orgán
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odporučil, aby obec Soblahov tento erb, ako symbol používala.
Erb Soblahova má túto podobu: v červenom štíte na striebornom, hrotom nadol
postavenom lemeši je červená ruža.
Vlajku Soblahova tvorí sedem pozdĺžnych pruhov vo farbách
červenej, bielej a žltej, v pomere 2:3 a je zakončená troma
cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu
vlajky.

A.2 Prírodné, environmentálne a ekologické prostredie obce

A 2.1 Dopravná a administratívna poloha obce
V

doline

Soblahovského

potoka

pod

Strážovskými vrchmi leží obec Soblahov.
Hranica

územia

obce

je

vymedzená

nasledovne: najjužnejšia hranica katastra
prechádza

cez

vrch

Černachov

(695

m.n.m.), postupuje na severozápad cez
pohorie Panské hory a prebieha v smere
toku Hukovho potoka po dĺžke cca 550 m,
potom prechádza južne popod les a križuje
sa so železničnou traťou smer Soblahov – Mníchova Lehota. Katastrálne hranica ďalej
prechádza údolím medzi Na Chotároch a Pilcové až po križovanie s príjazdovou cestou od
Mníchovej Lehoty. Ďalej katastrálna hranica obchádza cez Špitálky a postupuje na sever
popod Kúrie až na Vápenicu. Cez Kočinnú horu (425 m.n.m.) schádza okrajom lesa na
Dávidku a východným smerom postupuje na Hadiu stráň. Na východe smerom južným
obchádza Bindárky až po Ostrý vrch (767 m.n.m.). Na počiatočný bod Černachov sa
hranica napojí cez Veľké kačky (650 m.n.m.). Uvedené územie leží v nadmorskej výške
od 284 m n.m. do 767 m.n.m. Obec je vymedzená katastrálnym územím mesta Trenčín
a obcí Trenčianska Turná, Mníchova Lehota, Trenčianske Mitice, Neporadza – Motešice.
Nad obcou sa vypína najvyšší vrch tejto časti Strážovských vrchov – Ostrý vrch (767 m
n. m.).
Ľahká dopravná prístupnosť a rôznorodé prírodné prostredie vytvárajú vynikajúce
podmienky pre cestovný ruch a vidiecku či prímestskú rekreáciu s viac alebo menej
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náročnými vychádzkami do okolia. Katastrom obce prechádza aj cyklotrasa Trenčín –
Soblahov – Mníchova Lehota – Trenčianska Turná – Trenčianske Stankovce - Selec.
V zimných mesiacoch sú tu dobré podmienky pre zjazdové lyžovanie aj výjazdy na
bežkách do prekrásnej prírody.
Z administratívneho hľadiska je obec začlenená do okresu Trenčín

a Trenčianskeho

samosprávneho kraja.
Charakteristika prostredia, kde je obec lokalizovaná, je dôležitá vzhľadom k tomu, že
obec je otvorenou ekonomickou a sociálnou jednotkou s väzbami na svoje okolie. Úroveň
a kvalita vonkajších väzieb sa odzrkadľuje v možnostiach a schopnostiach obce sa
rozvíjať.

Mapa 1: Geografická poloha obce Soblahov

Obec Soblahov patrí spolu s ďalšími 7 obcami do Združenia obcí Mikroregión Inovec,
ktorého hlavným cieľom je rozvoj mikroregiónu. Obec je tiež členom občianskeho
združenia Miestna akčná skupina Inovec, ktorá pôsobí v regióne od roku 2014. Členstvom
v tomto verejno-súkromnom partnerstve môže obec získať finančné prostriedky z fondov
EÚ jednoduchšou cestou, a to na základe princípu „zdola – nahor.
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A 2.2 Prírodný potenciál obce
Katastrálne územie obce má rozlohu 1730 ha a jeho osídlenie je sústredené do
intravilánu obce s reťazovou kolonizačnou zástavbou pozdĺž Soblahovského potoka.
Dominantné zastúpenie štruktúre pôdneho fondu majú lesy, ktoré pokrývajú 811 ha, čo
z celkovej výmery katastrálneho územia predstavuje 46% lesnatosť. Vyskytujú sa až do
najvyššej nadmorskej výšky katastra, t.j. 767 m.n.m. V drevinovom zložení lesov
v južnej časti dominujú predovšetkým listnaté dreviny, v juhovýchodnej časti k tomu
postupuje borovica a smrekovec. Lesy vo východnej časti územia sú zmiešané, pričom
hlavnými drevinami sú borovica a buk, sprievodnými drevinami sú breza, smrekovec,
lipa, javor, smrek a jedľa. Na území severovýchodne od okraja obce sú samo náletom
zalesnené nelesné pozemky, ktoré majú v súčasnosti cca 30 rokov. Drevinové zloženie
lesov so severnej časti územia je zmiešané z borovice a buka a ďalších už uvedených
sprievodných drevín. Popri vodných tokoch sa vyskytujú porasty vŕb a zriedkavo jelše.
Ojedinele sa na území obce nachádza dub.
Klimatické pomery
Toto územie z klimatického hľadiska patrí do mierne teplej
oblasti (mierne teplá, vlhká, vrchovinová), pre ktorú je
charakteristický počet letných dní pod 50 s priemernou
júlovou teplotou nad 16°C. Zásluhu na miernej klíme má
aj geologický podklad katastra obce, ktorý je tvorený
hlavne tmavými vápencami a dolomitmi, ktoré sa vo
zvetralej forme ťažia ako brizolit. Charakteristické pre
tieto karbonatické horniny sú krasové procesy, ktoré sa
vyznačujú vznikom jaskýň, ponorných tokov, bralami,
ktoré

čiastočne

nachádzame

i v úseku

pohoria

Strážovských vrchov patriacich do nášho katastra. Stačí
spomenúť jaskyne v Dubnej skale, ponornú časť potoka pri horárni a skalnaté bralá
v okolí Čiernachova, alebo Soblahovskej chaty. Zvetrávaním vápencov vzniká mladá pôda
tzv. terra rosa, ktorá sa vyznačuje jasnou červenou farbou, väčšinu územia chotára
pokrýva neutrálna hnedozem, alebo rendzina, ktoré i napriek ich nepriepustnosti sú dosť
úrodné. Časté a pomerne hrubé ílovité podložia sa používali na výrobu surových tehál,
alebo počas pobytu habánov u nás i na výrobu keramiky.
Rastlinstvo
Taktiež i viaceré suchozemské lokality sú v katastri Soblahova veľmi
cenné. Enkláva porastu ponikleca veľkokvetého v blízkosti Dolinky je
unikátna ako vyslovený izolát tohto prísne chráneného druhu. Na
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lokalite sa nachádza niekoľko sto jedincov tejto rastliny, ktorá môže byť malou
neopatrnosťou alebo nedbalosťou rýchle zničená.
Zo vzácneho rastlinstva bol evidovaný výskyt ľalie zlatohlavej, na močiarnych i na
lúčnych biotopoch výskyt viacerých druhov vzácnych orchideí. Zaujímavosťou je
v borovicových porastoch bohatý výskyt vápnomilného druhu huby – rýdzika krvavého.

Prírodné rezervácie a oblasti
Z hľadiska ochrany prírody ide o veľmi významné územie. Nachádzajú sa tu dve
lokality chránené podľa Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny –
Prírodná rezervácia Ostrý vrch a Bindárka.


PRÍRODNÁ REZERVÁCIA OSTRÝ VRCH

Bučiny patria k najrozšírenejším lesným spoločenstvám a predovšetkým na extrémnych
stanovištiach majú popri iných funkciách dôležitú pôdoochrannú funkciu. K takýmto
pôvodným bukovým porastom patria aj lesy
rastúce

vo

juhozápadného

vrcholových
výbežku

častiach

Strážovských

vrchov nad Soblahovom. Z tohto dôvodu
bola vyhlásená aj prírodná rezervácia Ostrý
vrch,

zahŕňajúca

Dominantnou

vrcholovú

drevinou

bučinu.

v bukových

porastoch, ktorých vek sa pohybuje okolo
100 rokov, je buk, primiešané sú i ďalšie
listnáče. Ľudskou činnosťou nebolo toto chránené územie ovplyvňované prakticky počas
celého 20. storočia.

Národná prírodná rezervácia Bindárka
Národná prírodná rezervácia Bindárka sa nachádza na západných svahoch Strážovských
vrchov, pod Ostrým vrchom pri vyústení Dolinového potoka do Považského podolia.
Rezervácia bola vyhlásená v roku 1983 a má celkovú výmeru 8,97 ha. Územie má malú
nadmorskú výšku, približne 300 až 400 m nad morom. Predstavuje veľmi zachovalý
aluviálny močiar s prietočnou vodou. Podložie
tvoria vápence a dolomity, na ktorých sú štrkové
náplavy pokryté bahnom a ílom. Dolinový potok
si razí koryto v slatinnej rašeline, vo vlastných
náplavoch a cez tri terasy vápencového tufu.
Voda je veľmi tvrdá a vytvára na predmetoch v
toku silné inkrustácie. Rastlinné spoločenstvo je
tvorené ostricami s prevahou ostrice metlinatej
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a so zachovalými porastmi vŕby poplavej. Rezervácia je obkolesená dubovo - bukovým
porastom s prímesou hrabu. Územie bolo vyhlásené za rezerváciu a na základe
zachovalosti a pôvodnosti močiarnych porastov s uvedeným druhom vŕby poplavej, má
špecifickú mikroklímu, čo sa prejavuje i na bohatosti a rôznorodosti fauny a flóry.
Podobných typov mokradí s takýmto stupňom zachovalosti nie je na našom území veľa. I
napriek svojej pomerne malej ploche, má rezervácia významnú úlohu ako genofondová
rezerva viacerých druhov.

Horská železnica Trenčín - Selec
V roku 1912 sa začala stavať horská železnica, ktorej trasa viedla i k Soblahovským
chotárom. Napriek tomu, že už v roku 1937 prestala slúžiť, dodnes sú zachované viaceré
úseky a tiež zvyšky mostov, ktoré pripomínajú jej zašlú slávu.
Samotná stavba železnice ("štrečky") viedla cez územie chotárov Kubrá, Soblahov,
Mníchova Lehota, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce a Selec. S výstavbou sa
začalo v roku 1912 a už v roku 1914 pred začiatkom 1.svetovej vojny bolo denne
odosielaných z Trenčína 40 vagónov dreva. V jednotlivých chotároch trasa viedla i
pozemkami bývalých urbárnikov. Svedčí o tom záznam, podľa ktorého spoločnosť dala za
záber plochy pre železničnú trať bývalým urbárnikom v Trenčianskej Turnej päťnásobnú
plochu ako náhradu. Pri stavbe vypomáhali domáci obyvatelia a neskôr, pri ťažbe boli
využívaní vojnoví zajatci.
Trasa železničky bola veľmi dômyselne volená. Naložená drevená hmota bola na pílu
dopravená viac-menej samospádom. Výškový rozdiel napomáhal rýchlosti a tá zasa
pomáhala prekonávať i prípadné stúpania v tomto členitom teréne. Na trase bolo
potrebné vybudovať viacero mostov cez bystriny, ale aj hlboké jarky. O kvalitne
prevedenej práci sa ešte dnes môžeme presvedčiť na viacerých zachovaných úsekoch, či
zvyškoch premostení. V neskorších rokoch - po ukončení používania si miestni obyvatelia
rozobrali šíny (koľajnice) a štafle (podvaly) a použili ich pre vlastnú potrebu.

Soblahovské Kyselky
Soblahovský chotár sa vyznačuje napriek tomu, že má charakter krasovej oblasti,
dostatkom prírodných vyvieračiek, prameňov a tzv. kyseliek. Zásluhu na tom má
i priebeh

geologického

zlomu,

ktorý

sa

tiahne

v pásme od Trenčianskych Teplíc smerom na Piešťany
a Komárno.

Niekoľko

z nich

bolo

už

začiatkom

dvadsiateho storočia zachytených pre trenčiansky
vodovod napr. prameň na Hornom Huku, alebo
unikátny

a ojedinelý

prameň

ktorý

sa

nachádzal

priamo v centre dediny. Najnovšie boli objavené
zásoby vynikajúcej pitnej vody pri Bani. Soblahovské
kyselky z ktorých ostali v prevádzke iba dve a to
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kyselka na Hornom Huku a v jej blízkosti prameň v olšine, patria medzi minerálne vody
uhličité s obsahom oxidu uhličitého do 1000 mg/l, s teplotou vody pod 15°C. Výdatnosť
prameňov je pomerne malá, asi 2l vody za minútu. Konzumácia vody z tohto zdroja je na
vlastné riziko. Voda nemá odporúčanie RÚVZ Trenčín.

Tab. č.2 Soblahovské kyselky
Názov
Typ

Kyselka na Huku I

Kyselka na Huku II

Prameň v olšine

Kyselka na Huku III

Lokalizácia/Popis

hodnotenie RUVZ

prameň

Prameň sa nachádza asi 2 km na juh od obce, na pravej strane
potoka tečúceho do Trenčianskej Turne. Prístup je dobrý po
asfaltovej ceste až k horskej chate a odtiaľ lesnou cestou, po 700
m chodníkom dole brehom. Prameň je zachytený, upravený,
pod prístreškom je zachytený aj TE 41. V okolí sú lavičky, stoly.
Voda sa využíva na pitie, miestnymi občanmi a lesnými
robotníkmi

nevyhovujúce

prameň

Prameň sa nachádza asi 2 km na juh od obce, na pravej strane
potoka tečúceho do Trenčianskej Turne. Prístup je dobrý po
asfaltovej ceste až k horskej chate a odtiaľ lesnou cestou, po 700
m chodníkom dole brehom. Prameň je zachytený, upravený,
pod prístreškom je zachytený aj TE 40. V okolí sú lavičky, stoly.
Voda sa využíva na pitie, miestnymi občanmi a lesnými
robotníkmi.

nevyhovujúce

prameň

Prameň sa nachádza asi 2 km na juh od obce, na pravej strane
potoka tečúceho do Trenčianskej Turne. Prístup je dobrý po
asfaltovej ceste až k horskej chate a odtiaľ lesnou cestou, po 700
m chodníkom dole brehom, k prameňom TE 40 a odtiaľ asi 100
m nižšie. Prameň je zachytený do kameninovej rúry, krytý
plechovou strieškou. Voda sa využíva na pitie, miestnymi
občanmi a lesnými robotníkmi.

nevyhovujúce

prameň

Prameň sa nachádza asi 1,5 km na juh od obce, v oblúku
železničnej trate. Prístup pešo, od prameňa TE 42 vedľa potoka,
a cez trať. Prameň je zachytený do drevenej kadluby, ktorá je
krytá kovovým prístreškom. Voda je silne železitá na pitie sa
využíva minimálne

nevyhovujúce

zdroj: RÚVZ, SAZP
S výskytom prameňov, ktoré sa menia na podhorské potoky súvisí taktiež výskyt
viacerých mokradí, z ktorý dve sú zapísané do „Zoznamu mokradí Slovenska“. Jedná sa
o mokrade Pekelná dolina a Bindárka.

Tab. č. 3 Soblahovské mokrade – chránené prírodné pamiatky
Názov mokrade

Plocha

Kataster

Kategória

Pekelná dolina, JV od obce Soblahov

94 000 Soblahov

L

Bindárka, dolina JZ od obce Soblahov

89 700 Soblahov

R

Zdroj: ŠOPSR
Vnútrozemské mokrade (Inland Wetlands)
L -- Stále vnútrozemské delty
Permanent inland deltas
R -- Sezónne/dočasné slané/brakické/alkalické jazerá a plochy
Seasonal/intermittent saline/brackish/alkaline lakes and flats
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Ochrana vody
Severovýchodná časť katastrálneho územia obce leží v chránenej vodohospodárskej
oblasti Strážovské vrchy. V CHVO možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa
zabezpečí všestranná ochrana povrchovým a podzemných vôd a ochrana podmienok ich
tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásob. V CHVO sú v zmysle
zákona o vodách zakázané niektoré činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť
využiteľné množstva podzemnej vody v ich zbernej oblasti.
Do juhovýchodnej časti katastra obce zasahuje ochranné pásmo 2. stupňa prírodných
zdrojov minerálnej stolovej vody Trenčianske Mitice vyhlásené Vyhláškou č. 287/2002
Z.z. Toto ochranné pásmo chráni akumulačnú a infiltračnú oblasť vyhláseného zdroja HG3 v Mníchovej Lehote.
Vo východnej časti katastra a v celej východnej časti intravilánu obce je vyhlásené
ochranné pásmo 2. stupňa vodárenských zdrojov Jazero a HG-1. V južnej časti katastra
je vyhlásené ochranné pásmo 2. stupňa vodárenského zdroja Huk.
V areáli Poľnohospodárskeho družstva Soblahov je vyhlásené ochranné pásmo 1. stupňa
zdroja vody HGS-1 pre živočíšnu výrobu. Do juhovýchodnej časti katastrálneho územia
zasahuje ochranné pásmo 2. stupňa zdroja vody pre Mníchovu Lehotu.
V rozhodnutiach o vyhlásení ochranných pásiem 1. a 2. stupňa vodárenských zdrojov sú
ustanovené zákazy a obmedzenia činností poškodzujúcich alebo ohrozujúcich zdravotnú
bezchybnosť zdroja, jeho množstvo a kvalitu.
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A 3. Obyvateľstvo

3.1 Demografický vývoj obce
Z historických prameňov vieme, že obec Soblahov mala v minulosti iba malý počet
obyvateľov. Začínala v roku 1720 s 28 spočítanými daňovníkmi. Následne v roku 1784 to
už bolo 640 obyvateľov čo je dnes úroveň menšej obce. Demografický vývoj tejto obce sa
na tejto hodnote nezastavil, ale pokračoval. V roku 1880 mala obec 848 obyvateľov,
o desaťročie neskôr (1890) ich počet vzrástol na 870 obyvateľov. Každé ďalšie desaťročie
sa počet obyvateľov obce iba zvyšoval na hodnoty 946 obyvateľov v roku 1900,

988

obyvateľov v roku 1910, 1100 obyvateľov v roku 1921, 1338 obyvateľov v roku 1930 ,
1483 obyvateľov v roku 1940. V roku 1980 mala obec 1976 obyvateľov a v roku 1991 sa
ich počet prvýkrát znížil na 1874 obyvateľov. Ďalej sa počet obyvateľov obce zvyšoval
s výnimkou rokov 2002 a 2005 kedy sa ich počet mierne znížil. Celkovo možno povedať,
že obec Soblahov je prírastkom počtu obyvateľov dynamicky rastúca obec, ktorá sa
neustále vyvíja a formuje. Sídelný charakter obce je zrejmý z jej dobrej lokalizácie pri
dobre rozvinutom meste Trenčín.

Dobrá dostupnosť obce k miestam pracovných

príležitostí v blízkom meste Trenčín, dobrá dopravná dostupnosť na hlavné dopravné
ťahy, vybudované služby poskytované obcou , bytová výstavba, v neposlednom rade
atraktívne horské prostredie ,ktoré je za chrbtom obce a v čiastočnom katastri obce sú
dôvodom, že počet obyvateľov obce neustále rastie a ukazovateľ % osôb želajúcich si
zostať v obci je 100 %.

Tab č. 4 Počet obyvateľov obce Soblahov 2000 - 2014
Rok

% Zmena

Počet obyvateľov
2000

1916

2001

1933

0,89

2002

1919

-0,72

2003

1925

0,31

2004

1951

1,35

2005

1948

-0,15

2006

1992

2,26

2007

2027

1,76

2008

2048

1,04

2009

2102

2,64

2010

2138

1,71

2011

2196

2,71

2012

2200

0,18

2013

2245

0,18

2014

2240

0,18

Zdroj: Štatistický úrad SR

11,59

4,77
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Z hľadiska počtu obyvateľov patrí obec Soblahov momentálne do skupiny obcí do 5000
obyvateľov.

Graf 1: Vývoj počtu obyvateľov v obci Soblahov

Zdroj: ŠÚ

Migrácia obyvateľstva
O dôvodoch demografických zmien hovorí ukazovateľ prirodzenej výmeny a
migrácie, ktorý sleduje prírastok a úbytok obyvateľstva prostredníctvom sledovania
natality, mortality, prisťahovalectva a vysťahovania z obce. Je želajúce dosiahnuť vyššiu
natalitu ako mortalitu a teda dosiahnuť vyšší počet živonarodených osôb v obci ako počet
úmrtí v obci. Vyššia pôrodnosť vedie k želanému omladeniu obce, navyšuje tiež počet
obyvateľov. Tabuľka prvá poukazuje na ukazovateľ prirodzenej výmeny.
Ukazovateľ migračné saldo ako rozdiel medzi počtom prisťahovaných osôb do obce
a počtom vysťahovaných osôb z obce poukazuje na % osôb želajúcich si zostať v obci.
Migračné saldo má veľmi významný vplyv na zvyšovanie počtu obyvateľov obce
a poukazuje na celkovú atraktivitu obce.
migračného salda.

Tabuľka druhá poukazuje na hodnotu
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Z tabuliek možno konštatovať, že saldo prirodzenej výmeny ako i migračné saldo
dosahovali vo vývoji rokov 2005 až 2014 pozitívne hodnoty, ktoré sa celkovo prejavili
v rastúcom počte obyvateľov. Saldo prirodzenej výmeny by mohlo byť v kontexte
zrejmého sťahovania sa do obce i vyššie. Obec by mala vytvoriť lepšie podmienky pre
zvyšovanie pôrodnosti v obci napr. zaviesť príspevky pre narodené deti s trvalým
pobytom v obci.

tab č. 5 Saldo prirodzenej výmeny a migrácie Obec Soblahov 2005 - 2014
Komentár salda
Rok

Saldo prirodzenej výmeny
2005

-16

2006

4

2007

0

2008

0

2009

14

2010

5

2011

-1

2012

0

2013

-1

2014

3

Rok

+
+
+
+
+
+
+

Komentár salda

Migračné saldo
2005

19

+

2006

28

2007

40

+
+

2008

21

2009

40

2010

31

2011

50

2012

4

2013

46

2014

-8

+
+
+
+
+
+
-

Zdroj: Štatistický úrad

Obec sa teší evidentnému sťahovaniu sa do obce, ktoré každoročne ( s výnimkou roku
2014)

vykazuje vo vzťahu k celkovému počtu obyvateľov výnimočné hodnoty. Je to

vďaka polohe obce pri dobre rozvinutom meste Trenčín, ktoré je zdrojom pracovných
príležitostí, dobrému dopravnému spojeniu obce s mestom, vybudovanými službami
v obci, čistotou obce a tiež možnosťami trávenia voľného času. Pre takto rozvíjajúcu sa
obec je nevyhnuté mať vypracovaný Plán rozvoja bývania a teda zvážiť podniknutie
ďalších krokov v oblasti bývania. Tu je potrebné zvážiť šírku katastra obce – možné
lokality pre ďalšiu bytovú výstavbu a individuálnu výstavbu. Je potrebné sledovať ceny

PROGRAM ROZVOJA OBCE SOBLAHOV 2015 -2023
bytov a pozemkov v obci. Sústreďovať sa nielen na evidenciu voľných pozemkov v obci
a rokovania s investormi , ale v prípade potreby zasiahnuť tiež vlastnou výstavbou. To je
dobré vtedy, keď začínajú byť ceny domov, pozemkov a bytov v obci premrštené a
občania začínajú evidentne dávať prednosť iným obciam.

3.2 Veková štruktúra obyvateľstva
Veková štruktúra obyvateľstva je jedným z najdôležitejších demografických ukazovateľov.
Vypovedá o tzv. prestarnutí obyvateľstva následkom zníženia pôrodnosti kedy sa znižuje
podiel osôb v predproduktívnom veku (do 14 rokov) a zvyšuje sa podiel obyvateľstva
v produktívnom veku (15-59 muži – 54 ženy) a v poproduktívnom veku (60 a viac rokov
muži a 55 a viac rokov ženy.
Na

disproporciu

medzi

podielom

obyvateľstva

v predproduktívnom

veku

a

poproduktívnom veku poukazuje index starnutia, čo je pomer osôb v poproduktívnom
veku k počtu osôb v predproduktívnom veku násobený stom. Pri hodnote ukazovateľa
väčšej ako 100 možno hovoriť o regresívnom, pri hodnote menšej ako 100 o
progresívnom trende vo vekovom zložení obyvateľstva.
Nasledujúca tabuľka prezentuje vekovú štruktúru obyvateľstva v r. 2012 Obce Soblahov.
Najväčší podiel pripadá na obyvateľov v produktívnom veku, najmenší podiel na
obyvateľov v predproduktívnom veku (0-14 rokov). Spomínané javy sa odzrkadľujú v
indexe starnutia, ktorý v roku 2012 dosahoval hodnotu 87,61.
K indexu stárnutia možno uviesť, že od posledného sčítania obyvateľstva v roku 2011 sa
jeho hodnoty významne zmenili všetkým obciam. Za zmenou hodnôt je významná zmena
legislatívy a to jednak čo sa týka zmeny nástupu na dôchodok obyvateľstva – vek renty ,
ale

i zmeny

štatistického

vykazovania,

kedy

sa

posudzovanie

obyvateľstva

v produktívnom veku v súvislosti s dlhšou dobou aktívneho veku ( pracovnej aktivity )
posunula do neskoršého veku. Tým sa význame zlepšili body indexu stárnutia. Hodnoty
indexu stárnutia bude možné posúdiť až o niekoľko rokov, kým budeme mať viac hodnôt
– rokov k porovnaniu rovnakou metodikou.
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tab č. 6 Veková štruktúra Obec Soblahov 2012
Vek

Spolu Obec Soblahov
347

0-14 rokov
%

15,77
1549

15-64 rokov
%

70,41
304

65+ rokov
%

13,82

Index starnutia

87,61

Index ekonomického zaťaženia

87,61

Priemerný vek

39,53

Zdroj: Štatistický úrad SR

3.3 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva dáva predpoklad k ekonomickému rozvoju obce,
vytvára možnosti na trhu práce a ovplyvňuje hospodársku aktivitu obce, najmä záujem
o samostatné podnikanie. Jej úroveň má zásadný význam pre ďalší rozvoj obce.
Na základe výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 vyzerala
vzdelanostná štruktúra obyvateľov obce nasledovne:

tab č. 7 Vzdelanostná úroveň Obec Soblahov SOBD 2011
Pohlavie
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

muži

ženy

Spolu

Soblahov
Základné

104

199

303

Učňovské (bez maturity)

244

150

394

Stredné odborné (bez maturity)

144

91

235

Úplné stredné učňovské (s maturitou)

49

35

84

Úplné stredné odborné (s maturitou)

173

198

371

Úplné stredné všeobecné

24

48

72

Vyššie odborné vzdelanie

7

18

25

Vysokoškolské bakalárske

19

27

46

Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské

80

113

193

8

2

10

107

142

249

3

2

5

technické vedy a náuky I (baníctvo, hutníctvo, strojárstvo, informatika a VT,
elektrotech., tech. chémia, potravinárstvo)

36

16

52

technické vedy a náuky II (textilná v.,sprac.kože,dreva, plastov, v.hud.nástrojov, archit.,
staveb.,dopr.,pošty,telekom.,automatiz., špec. odb.)

13

10

23

poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky

12

2

14

Vysokoškolské doktorandské
Vysokoškolské spolu
Študijny odbor

prírodné vedy
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zdravotníctvo

5

11

16

spoločenské vedy, náuky a služby I (filozof.,ekon.,polit. a práv.vedy, ekonomika a
manaž., obchod a služby,SŠ- OA, HA, praktická š.,učeb.odb.)

14

47

61

spoločenské vedy, náuky a služby II (histor.,filolog.,pedag. a psych.vedy, publicistika a
informácie, telových.,učiteľstvo, SŠ - gym.)

14

43

57

vedy a náuky o kultúre a umení

0

3

3

vojenské a bezpečnostné vedy a náuky

6

0

6

nezistený

4

8

12

174

163

337

Bez školského vzdelania

Zdroj: Štatistký úrad SR

Vzhľadom k rozvoju systému školstva, ktorý sa zameriava na ďalšie vzdelávanie a rôzne
medzistupne vo vzdelávaní, ale i ekonomickému trendu, ktorý kladie požiadavky na nové
vzdelávanie, je obtiažne hodnotiť vzdelanostnú úroveň spred desiatich rokov a tú dnešnú.
Badateľný je úbytok počtu osôb so základným vzdelaním. Zrejmý je však nárast počtu
osôb s ukončeným vysokoškolským vzdelaním ako aj úplným stredoškolským vzdelaním s
maturitou. Vzdelanostný potenciál môžeme porovnávať v rámci mikroregiónu, okresu a
kraja, resp. medzi obcami navzájom. Pre zdĺhavosť tohto porovnania, porovnanie nie je
súčasťou tohto dokumentu.

3.4 Národnostná štruktúra obyvateľstva
Národnosťou sa rozumie príslušnosť osoby k národu, národnostnej menšine alebo
etnickej menšine. Pre určenie národnosti nie je rozhodujúca materinská reč, ani reč,
ktorú občan prevažne používa alebo lepšie ovláda, ale jeho vlastné rozhodnutie o
príslušnosti

k

národu,

národnostnej

menšine

alebo

etnickej

menšine.

obyvateľov Soblahova podľa národnosti ( rok 2011) znázorňuje tabuľka 5:

tab č. 8 Národnostná štruktúra Obec Soblahov 2011
Národnostná štruktúra

Spolu

Slovenská

2043

Maďarská

2

Rómska

1

Rusínska

-

Ukrajinská
Česká

12

Nemecká

-

Poľská

-

Štruktúru
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Chorvátska

-

Srbská

-

Ruská

-

Židovská

-

Ostatné, nezistené

96

Zdroj: Štatistický úrad

Ako prezentuje predchádzajúca tabuľka, národnostnú štruktúru obyvateľstva v r. 2011
tvorili skupiny slovenská, česká, maďarská a rómska národnosť. Dominantné zastúpenie
má slovenská národnosť a minoritná česká národnosť.

3.5 Náboženská štruktúra obyvateľstva
Náboženským vyznaním sa rozumie účasť obyvateľstva na náboženskom živote
niektorej

cirkvi,

alebo

vzťah

k

nej.

Štruktúru

náboženského vyznania znázorňuje tabuľka č. 7.
Rímskokatolícka cirkev.

obyvateľov

obce

Soblahov

podľa

Prevládajúce zastúpenie v obci má

Všimnúť si môžeme ďalej príslušnosť k registrovanej cirkvi

Náboženská spoločnosť Svedkovia jehovovi. Za desaťročie od posledného sčítania
obyvateľov sa situácia v náboženskej oblasti zmenila. Pribúda počet novodobých
registrovaných cirkví šíriacich sa z iných krajín k nám. Keďže počet stúpencov týchto
cirkví u nás stúpa, spodrobnilo sa i štatistické vykazovanie.

tab. č. 9 Náboženské vyznanie v obci Soblahov , rok 2011
Náboženské vyznanie / cirkev

Spolu

Rímskokatolícka cirkev

1833

Gréckokatolícka cirkev

0

Pravoslávna cirkev

1

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

12

Reformovaná kresťanská cirkev

0

Evanjelická cirkev metodistická

0

Apoštolská cirkev

0

Starokatolícka cirkev

0

Bratská jednota baptistov

0

Cirkev československá husitská

0

Cirkev adventistov siedmeho dňa

0

Cirkev bratská

0

Kresťanské zbory

0

Židovské náboženské obce

2

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

6

PROGRAM ROZVOJA OBCE SOBLAHOV 2015 -2023

Ostatné

3

Bez vyznania

148

Nezistené

149

Zdroj: Štatistický úrad SR

A 4. Ekonomická štruktúra a ekonomický rozvoj obce
Ekonomický

potenciál

obce

možno

definovať

ako

spolupôsobenie

v obci

sa

nachádzajúceho kapitálu, ľudských zdrojov a prírodných daností za účelom výroby
produkcie a poskytovania služieb. Je rozhodujúcim faktorom rozvojových možností obce
a determinantom životnej úrovne jeho obyvateľstva.
Na rozvoji ekonomického potenciálu sa v obci Soblahov podieľajú nielen podnikateľské
subjekty pôsobiace na jej území, ale aj obecná samospráva, a nepriamo aj občania, ktorí
sa podieľajú na spoločenskom dianí obce.

A 4.1 Ekonomická štruktúra obce vytváraná súkromným sektorom
Rozhodujúce pre ekonomický rozvoj obce sú podmienky pre rozvoj podnikania v obci a
podnikateľské aktivity súkromného sektora. Súkromné podnikania v obci sa sústreďuje
predovšetkým do činnosti malých, drobných podnikateľov a živnostníkov, ktorí sa
orientujú predovšetkým na poskytovanie služieb občanom v obci a blízkom okolí.
Štruktúra podnikateľskej sféry v obci vychádza zo skutočnosti, že prevažná časť
obyvateľov sa rozhodne podnikať ako fyzická osoba na základe živnostenského povolenia.
Hlavnými dôvodmi sú najmä strata zamestnania, využitie vzdelania a zručnosti v danom
odbore,

možnosti

práce

v mieste

bydliska

a zamestnania

rodinných

príslušníkov

a blízkych.
Zo súčasnej štruktúry podnikateľskej sféry môžeme považovať za najvýznamnejšieho
zamestnávateľa podnikajúceho priamo v obci Poľnohospodárske družstvo Trenčín –
Soblahov

a spoločnosť

Leoni

Autokabel

Slowakia

spol.

s

r.o.,

ktorá

má

svoju

administratívnu a výrobnú prevádzku 4 km od Soblahova na trase smerom k okresnému
mestu.
V priemere

možno

zhrnúť,

že

celková

podnikateľská

aktivita

v obci

v porovnaní

s priemernými ukazovateľmi rozvoja podnikania v SR je slabšia, aj napriek pôsobnosti
viacerých obchodných spoločností (9 spoločností s.r.o., 1 akciová spoločnosť, 1 družstvo)
a fyzických osôb podnikajúcich na základe živnostenského oprávnenia.
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A 4.2 Ekonomická aktivita obyvateľstva

Dôležitým

faktorom trhovej ekonomiky je zamestnanosť.

Zmeny v ekonomike sa

podieľajú aj v podiele zamestnanosti v jednotlivých odvetviach hospodárstva. Ustupuje
podiel zamestnaných obyvateľov v priemysle a poľnohospodárstve a narastá podiel
obyvateľov zamestnaných v oblasti služieb a obchodu. V súčasnosti máme údaje z roku
2011. Novšie údaje nám poskytujú presnejšie informácie o ekonomickej aktivite osôb
podľa odvetví. V posledne porovnávanom období r. 2001 bola ekonomická aktivita veľkej
časti osôb nezistená, čo podávalo iba orientačný prehľad o ekonomickej aktivite osôb.
Keďže SOBD jednej obce je iba malou vzorkou ekonomicky aktívnych osôb, nie je možné
formulovať všeobecné závery platné pre celkový ekonomický trend.

Všimnúť si však

môžeme :
-

vysokú zamestnanosť v oblasti štátnej a verejnej správy

-

vysokú aktivitu v oblasti obchodných činností

Od roku 1989 sa na vývoji zamestnanosti začalo výrazne prejavovať spomalenie
dynamiky hospodárskeho rastu. Likvidácia pracovných miest v dôsledku transformačných
a reštrukturalizačných procesov nebola kompenzovaná vytváraním nových pracovných
miest v ozdravených častiach hospodárstva. V tejto súvislosti je u nás vysoký podiel
živnostníkov a obchodných firiem bez zamestnancov, ktorí sa snažia na trhu presadiť
vlastnou aktivitou.

tab č. 10 Ekonomická aktivita obyvateľstva Obec Soblahov 2011
Ekonomicky aktívne osoby

Odvetvie ekonomickej činnosti

muži

ženy

z toho
dochád
za do
zamest
nania

spolu

Soblahov
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace

40

17

57

46

Lesníctvo a ťažba dreva

8

1

9

6

Ťažba uhlia a lignitu

1

0

1

0

Iná ťažba a dobývanie

0

2

2

2

Výroba potravín

10

9

19

18

Výroba nápojov

3

1

4

3

Výroba textilu

4

20

24

20

Výroba odevov

1

12

13

8
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Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku;
výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu

10

1

11

10

Tlač a reprodukcia záznamových médií

4

1

5

5

Výroba chemikálií a chemických produktov

2

1

3

2

Výroba výrobkov z gumy a plastu

4

1

5

4

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

4

2

6

6

Výroba a spracovanie kovov

2

1

3

2

21

5

26

23

Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

6

3

9

9

Výroba elektrických zariadení

8

8

16

14

Výroba strojov a zariadení i. n.

14

5

19

16

Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov

20

23

43

41

Výroba ostatných dopravných prostriedkov

5

0

5

5

Výroba nábytku

2

5

7

7

Iná výroba

2

3

5

5

11

5

16

15

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu

8

4

12

11

Zber, úprava a dodávka vody

6

2

8

7

Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov

1

0

1

1

23

10

33

27

4

0

4

4

Špecializované stavebné práce

64

6

70

66

Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov

17

1

18

18

Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov

31

19

50

45

Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov

34

60

94

86

Pozemná doprava a doprava potrubím

35

6

41

38

Letecká doprava

0

1

1

1

Skladové a pomocné činnosti v doprave

5

1

6

5

Poštové služby a služby kuriérov

2

13

15

15

Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

Výstavba budov
Inžinierske stavby

Ubytovanie

6

5

11

9

13

16

29

24

Telekomunikácie

2

1

3

2

Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

4

3

7

4

Informačné služby

3

0

3

3

Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia

5

6

11

10

Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného
sociálneho poistenia

0

2

2

2

Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia

1

0

1

1

Činnosti v oblasti nehnuteľností

6

4

10

10

Právne a účtovnícke činnosti

2

4

6

6

Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia

6

2

8

6

Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy

7

2

9

7

Vedecký výskum a vývoj

3

0

3

3

Reklama a prieskum trhu

3

3

6

6

Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti

3

1

4

3

Sprostredkovanie práce

3

0

3

2

Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
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Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a
súvisiace činnosti

2

0

2

2

Bezpečnostné a pátracie služby

2

2

4

3

Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou

2

4

6

5

Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné
činnosti
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

1

4

5

4

42

32

74

65

Vzdelávanie

10

35

45

41

8

46

54

50

Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)

3

5

8

8

Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti

2

0

2

2

Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení

1

6

7

7

Činnosti herní a stávkových kancelárií

1

1

2

1

Športové, zábavné a rekreačné činnosti

2

1

3

3

Činnosti členských organizácií

1

2

3

3

Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti

2

0

2

2

Ostatné osobné služby

1

5

6

5

Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení

1

0

1

1

Zamestnávateľ v zahraničí

2

0

2

2

32

22

54

39

594

463

1 057

932

Zdravotníctvo

Nezistené
Spolu
Zdroj: SOBD 2011

Graf č. 2 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia

44%
muži
ženy
56%
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A 4.3 NEZAMESTNANOSŤ SOBLAHOV – vývoj počtu nezamestnaných v obci
O vývoji

nezamestnanosti

v obci

Soblahov

vypovedá

údaj

OUP

Trenčín

o počte

evidovaných nezamestnaných a ich štruktúre. Vzhľadom k tomu, že disponibilná pracovná
sila sa filtruje len na úrovni okresu nie je možné objektívne určiť mieru nezamestnanosti,
ani ju uvádzať. Na grafoch môžeme vidieť nárast počtu nezamestnaných v obci. V tabuľke
tiež

vidíme

%

nezamestnaných

zmenu
v obci

oproti

jednotlivým

narastá.

Keď

rokom.

porovnáme

Z údajov

nárast

vidíme,

počtu

že

počet

nezamestnaných

s nárastom počtu obyvateľov obce, vidíme že krivky majú podobný vývoj. Rast počtu
obyvateľov by však nemal súvisieť s tak enormným nárastom počtu nezamestnaných ako
je tomu teraz. Podobný vývoj je i u iných obcí, preto nemôžeme hovoriť o probléme obce
Soblahov, ale skôr o globálnom probléme súčasnej ekonomiky SR.

Enormný nárast

nezamestnaných spôsobila zmena legislatívy, kde sa posunul vek odchodu do dôchodku,
čím sa prestali uvoľňovať niektoré pracovné miesta, vzrástol tiež počet osôb čakajúcich
alebo pripadajúcich na 1 voľné pracovné miesto.

tab č. 11 Počet nezamestnaných Obec Soblahov 2000 - 2014
Rok

Počet nezam.

% Zmena

Počet obyvateľov

% Zmena

2000

45

1916

2001

41

-8,89

1933

0,89

2002

53

29,27

1919

-0,72

2003

60

13,21

1925

0,31

2004

49

-18,33

1951

1,35

2005

31

-36,73

1948

-0,15

2006

24

-22,58

1992

2,26

2007

24

0

2027

1,76

2008

32

33,33

2048

1,04

2009

82

156,25

2102

2,64

2010

79

-3,66

2138

1,71

2011

89

12,66

2196

2,71

2012

116

30,34

2200

0,18

2013

113

-2,59

2245

2,05

2014

74

-34,51

2240

-0,22

Zdroj: OUP TN
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Graf 3: Krivka vývoja počtu nezamestnaných obce Soblahov od roku 2000 - 2012

A 4.4 Veková štruktúra nezamestnaných v obci Soblahov

Z hľadiska sledovania vývoja nezamestnanosti je dôležitá aj jej štruktúra. Významné je
sledovanie nezamestnanosti z hľadiska dĺžky evidencie uchádzača ako aj vekovej
štruktúry. Údaje za obec Soblahov porovnávame podľa dostupných dát samostatne. Jedná
sa o grafový prehľad súčasnej situácie podľa ktorej je možné voliť prípadné opatrenia
zlepšujúce súčasný stav. Z tabuľky a grafu možno vidieť, že v obci Soblahov sú
v súčasnosti (údaje za 01/2014) problematickou skupinou mladí nezamestnaní vo veku 20
– 24 s 23,15 % podielom na počte nezamestnaných.

Ohrozenou skupinou sú taktiež

nezamestnaný v kritickom veku 30 –34 rokov s veľmi významným podielom 20%.
Uchádzači o zamestnanie vo vyššom veku a

preddôchodkovom veku 50 -59 rokov

dosahujú tiež významnú skupinu, nezamestnanosť veľmi mladých ľudí, ktorí iba začínajú
pracovný život je však ďaleko viac alarmujúca. Tento trend naberajú viaceré obce, opäť
možno hovoriť o globálnom trende, nejedná sa teda o výsostný problém obce Soblahov.
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tab č. 12 Veková štruktúra uchádzačov o zamestnanie
Vek

Počet

spolu

% celkového počtu uchádzačov
108

100

1

0

20 - 24

25

23,15

25 - 29

6

5,56

30 - 34

20

18,52

35 - 39

3

2,78

40 - 44

9

8,33

45 - 49

17

15,74

50 - 54

11

10,19

55 - 59

13

12,04

3

2,78

Do 19 rokov (vrátane)

60 (prípadne viac)
Zdroj: OUP Trenčín 01/2014

Graf č. 5 Veková štruktúra uchádzačov o zamestnanie v obci Soblahov

Veková štruktúra uchádzačov o zamestnanie v obci Soblahov
Do 19 rokov (vrátane)
20 - 24

3% 1%

12%

22%

25 - 29

10%

30 - 34
35 - 39
40 - 44

6%

45 - 49

16%

50 - 54

19%

8%

3%

55 - 59
60 (prípadne viac)

A 4.4 Nezamestnanosť v obci podľa dĺžky evidencie
Z hľadiska dĺžky evidencie uchádzačov o zamestnanie v obci Soblahov možno z údajov za
rok

01/2014

konštatovať,

že

nezamestnanosť

v obci

má

dynamický

charakter.

V uchádzačoch o zamestnanie dominuje skupina ľudí ktorý sú v evidencii krátkodobo 0 -3
mesiace. Títo tvoria najväčšiu skupinu s 28 % -tným podielom. Spolu so skupinou
nezamestnaných do 6 mesiacov, prípadne 7 -9 mesiacov možno povedať, že takmer
polovica uchádzačov o zamestnanie si prácu v krátkom čase nájde. Rovnako veľká skupina
nezamestnaných je však v dlhodobej evidencii OÚP a to 13 -24 mesiacov asi 22 %
uchádzačov a nad 24 mesiacov 16 % uchádzačov. O štruktúre nezamestnaných v obci
Soblahov možno z hľadiska dĺžky evidencie možno povedať, že má dynamický prebiehajúci
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charakter. Tento súvisí s relatívne dobrými možnosťami nájsť si prácu v blízkom meste
Trenčín a to predovšetkým vďaka dobrým možnostiam dochádzania.

tab č. 13 Uchádzači o zamestnanie podľa dĺžky evidencie
Celkom
Dĺžka nezamestnanosti

Počet

Uchádzači celkom

108

0 - 3 mesiace

28

4 - 6 mesiacov

21

7 - 9 mesiacov

14

10 - 12 mesiacov

7

13 - 24 mesiacov

22

nad 24 mesiacov

16

Zdroj: OUP Trenčín 01/2014

Graf č. 6 Uchádzači podľa dĺžky evidencie Soblahov 01/2014

Uchádzači podľa dĺžky evidencie Obec Soblahov

15%

27%

0 - 3 mesiace
4 - 6 mesiacov
7 - 9 mesiacov
10 - 12 mesiacov

20%

13 - 24 mesiacov

19%

6%

nad 24 mesiacov

13%

A 5. Rozpočet obce, štruktúra majetku a cudzích zdrojov
Obecná samospráva môže ovplyvniť ekonomický rozvoj v obci viacerými spôsobmi:
•

finančnými zdrojmi, ktorými disponuje v príjmovej časti rozpočtu,

•

majetkom, ktorým disponuje a ktorý používa na zabezpečenie výkonu obecnej
samosprávy,
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vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania v obci pre podnikateľské subjekty

•

budovaním technickej infraštruktúry, využívaním regulačných ekonomických
a iných nástrojov,
koordinačnou činnosťou, ktorou môže usmerňovať a ovplyvňovať podnikateľské

•

aktivity a aj ostatných podnikateľských subjektov v obci a v jej okolí.
Obec môže priamo ovplyvňovať ekonomický rozvoj prostredníctvom rozpočtu a využitia
obecného majetku. Fiškálna decentralizácia prebiehajúca v ostatnom období spolu
s postupným prenesením kompetencií na vyššie územné celky a obecné samosprávy
výrazne zvyšujú zodpovednosť obecnej samosprávy a rozširujú oblasti, v ktorých môže
obec plniť svoje úlohy.
Ročný

rozpočet

obce

je

základným

finančným

plánom,

ktorý

obec

každoročne

vypracováva a schvaľuje. V ročnom rozpočte vystupujú dve základné zložky a to ročné
rozpočtové príjmy a ročné rozpočtové výdaje.

Príjmy rozpočtu obce
Stále príjmy obce zabezpečujú predovšetkým daňové príjmy, a to podielové i miestne
(vrátane poplatkov). Minimálnym príjmom obce sú príjmy z využívania obecného majetku.
Príjmy rozpočtu obce Soblahov sú tvorené nasledovnými položkami:


podielové dane – tvoria rozhodujúcu zložku príjmov obce, určujú podiel obce na
daniach štátneho rozpočtu,



miestne dane a poplatky,



príjmy z využívania obecného majetku,



dotácie.

Výdaje rozpočtu obce
Výdavková časť rozpočtu obce charakterizuje prístupy obecnej samosprávy k napĺňaniu
samosprávnych kompetencií, a to pri dodržiavaní dvoch základných princípov:
 racionálnosť v nakladaní s finančnými prostriedkami,
 preferovaní rozvojových potrieb obce.
Výdavky rozpočtu obce predstavujú predovšetkým výdavky bežného rozpočtu obce, ktoré
zabezpečujú plnenie funkcií obecnej samosprávy. Výrazný vplyv na zvyšovanie výdavkov
bežného

rozpočtu

má

rast

cien

energií,

telekomunikačných,

kancelárskych potrieb a materiálu.
Výdavky rozpočtu obce boli v posledných rokoch členené nasledovne:


mzdy a odvody,



energie,



odvoz odpadu,



opravy a údržby,
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pohonné hmoty,



kancelárske výdavky,



telefón, poštovné,



ostatné výdavky.

tab č. 14 Príjmy a výdavky obce Soblahov 2007 - 2013
Rozpočet obce

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Príjmy (tis. Sk)

895273

1002257

1039108

976702

1271613

1169308

1122100

Výdaje (tis. Sk)

829020

932018

922988

871720

1268801

1028245

1049757

Saldo (tis. Sk)

66253

70239

116120

104982

2812

141063

72343

Zdroj: Obec Soblahov

Z tabuľky, ktorá uvádza výšku obecného rozpočtu za roky 2007 – 2013 ako i vývoj
príjmov a výdavkov rozpočtu v rokoch 2000 – 2006 možno jasne konštatovať, že príjmy
obce Soblahov majú rastúci trend. Príjmy obce rástli rýchlejšie než ceny tovarov a služieb
ako i v kontexte rastu inflácie. Možno povedať, že obec v programovom období 2007 -13
hospodárila s takmer dvojnásobným rozpočtom oproti obdobiu 2000 -2006 čo je veľmi
pozitívne. Za nárastom rozpočtu stál jednak rast počtu obyvateľov, ale i nárast počtu
prenesených kompetencií na obce. Významným spôsobom sa na raste príjmov obce
podieľali finančné prostriedky získané z grantov tzv. „eurofondy“.

Odráža sa tu teda

i zrejmá úspešnosť obce pri získavaní prostriedkov z grantových programov.

tab č. 15 Majetok obce Soblahov
Kategória
ak je možné - uveďte aj podrobnejšie členenie alebo
vymenujte - napr. pri budovách alebo dopravných
prostriedkoch

Hodnota v EUR

Budovy

1878620

Stavby

783494

Pracovné stroje a a zariadenia

29064

Prístroje a zvláštne tech.zariadenia

10879

Dopravné prostriedky

92354

Inventár

12288

Pozemky

9350

Zdroj: Obec Soblahov 2015
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A 6.Sociálna infraštruktúra
Občianska vybavenosť, resp. sociálna infraštruktúra vytvára v obci podmienky pre kvalitu
života obyvateľstva. Preto snaha a zámery obce Soblahov smerujú predovšetkým
k rozvoju sociálnej infraštruktúry, aby mohla vytvárať kvalitnú spoločenskú, kultúrnu
a obytnú funkciu.

A 6.1 Domový a bytový fond
Možnosti bývania a stavania rodinných domov a bytového fondu sú kľúčové faktory, ktoré
ovplyvňujú demografický vývoj obce, rozvoj obce a napĺňajú základnú obytnú funkciu
obce.
V obci bol podľa výsledkov sčítania k v roku 2011 nasledovný stav bytového fondu:
636 rodinných, bytových domov a ostatných budov



tab č. 16 Bývanie Obec Soblahov
DOMY SPOLU
636
DOMY OBÝVANÉ

DOMY NEOBÝVANÉ

555

81
DOMY SOBLAHOV OBÝVANÉ
SPOLU

RODINNÉ DOMY

BYTOVÉ DOMY

INÉ

555

533

8

3

PODĽA FORMY VLASTNÍCTVA
Fyzické
osoby

štát

Obec

kombinácia vlastníkov

iné

510

1

3

13

1

PODĽA ROKU VÝSTAVBY
Do roku 1945

1946-1990

1991-2000

2001 a novšie

79

334

30

75

Zdroj: SOBD 2011

Štruktúru bytového fondu tvorí 636 domov, bytov
a budov , z ktorých je 555 je trvale obývaných.
Ostatné sú definované ako neobývané (81). Z hľadiska
vlastníckych vzťahov je prevažná časť vo vlastníctve
fyzických osôb (510 budov). Vek budov spresňuje
tabuľka údajov ŠÚ.
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Základným zámerom v oblasti bývania je zabezpečiť rozvoj bývania vo všetkých jeho
zložkách. Stratégiu rozvoja bývania je potrebné založiť na usmerňovaní a zosúladení
verejných a súkromných aktivít, finančných, územných a ľudských zdrojov. Vychádzať je
nutné pri tom z dokumentov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a miestnych
územnoplánovacích podkladov.

A 6.2 Školstvo a vzdelanie
V obci sa nachádza materská škola a plne organizovaná základná škola (ročníky 1.-9.) pre
deti obce Soblahov. História základnej školy sa začala datovať v septembri 1961. V roku
1989 bola zahájená

v školskom areáli výstavba telocvične, ktorá bola ukončená

a slávnostne otvorená v r. 1992.
V roku 2002 sa miestna základná škola stala samostatnou rozpočtovou organizáciou
s právnou subjektivitou. V ďalšom roku nastalo zlúčenie miestnych školských zariadení,
t.j. základnej a materskej školy, ktorá bola premiestnená do priestorov školskej družiny.
Takýmto spôsobom sa riešilo neefektívne využívanie pôvodných priestorov budovy
materskej školy, ktorá bola postavená v akcii „Z“.

tab č. 17 Počet detí navštevujúcich školské a predškolské zariadenie Obec Soblahov
zariadenie
Školský rok

základná škola

materská škola

školská družina

2004/2005

177

55

0

2005/2006

167

51

21

2006/2007

162

55

23

2007/2008

153

54

30

2009/2010

140

50

31

2011/2012

142

45

38

2013/2014

143

45

42

Zdroj: Obec Soblahov

Z tabuľky o počte detí navštevujúcich miestne školské zariadenia si možno všimnúť
zreteľný pokles počtu detí navštevujúcich zariadenia obce. Keďže počet obyvateľov obce
ako i detí vo veku do 14 rokov (viď. tabuľka nižšie) sa od roku 2005 iba zvyšoval,
nemožno sa spoliehať na nižšiu pôrodnosť, ktorá by stála za nižším počtom detí
v zariadení. Možno konštatovať, že zlúčenie zariadení neprospelo návštevnosti zariadenia.
Súčasný trend umiestňovať deti do vzdialenejších mestských zariadení je v prípade obce
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Soblahov nerelevantný, nakoľko celkové podmienky na výučbu sú dobré. Zväčša rodičia,
ktorí sú nespokojní so zlúčenou výučbou spojených tried (kvôli nízkemu počtu žiakov)
volia iné školské zariadenia. Toto sa však týka väčšinou skutočne malých obcí kde sa ešte
ako tak snažia zachovať činnosť školy. Je potrebné skúmať dôvody pre ktoré sa rodičia
rozhodli využívať iné školské zariadenia. Nižší počet žiakov v zariadení znamená tiež nižší
objem finančných prostriedkov pre zariadenie ako i obec samotnú. Tomuto je potrebné
zamedziť. Je potrebné urobiť audit dôvodov pre ktoré už školské zariadenie nie je ďalej
pre rodičov natoľko atraktívne ako tomu bolo kedysi. Je potrebné motivovať rodičov, aby
mali záujem umiestniť dieťa v miestnej škole/škôlke. Je potrebné predovšetkým:
-

rodičov presvedčiť osobným pohovorom

-

motivovať prípadným príspevkom na pomôcky za každoročný zápis do školy

-

prispôsobiť služby škôlky zamestnaniam rodičov predĺženou prevádzkou škôlky
podľa potrieb rodičov

-

zapájať sa do rôznych projektoch v ktorých škola/ škôlka ako i jej žiaci vyniknú

-

viac

školu/škôlku

a úspechy

jej

žiakov

prezentovať

občanom

a vytvárať

škôlke/škole lepšie meno

tab č. 18 Počet detí do 14 rokov žijúcich v obci Soblahov 2005 - 2014
Rok

2005

Počet
308
detí do
14
rokov
žijúcich
v obci

2006
309

2007
321

2008
321

2009
333

2010
336

2011
349

2012
347

2013
358

2014
341

zdroj:Štatistický úrad SR

V súčasnosti

v školských

zariadeniach

obce

pôsobia

pracovníci, ktorých štruktúru uvádza nasledujúca tabuľka:
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tab č. 19 Počet zamestnancov predškolského a školského zariadenia
Zamestnanci

zariadenie
ROK

základná škola

materská škola

15

4

3

1

5

1 vychovávateľka ŠKD

4

0

4

2

4

2013/2014

pedagogickí zamestnanci

2013/2014

nepedagogickí zamestnanci

školská jedáleň

2006/2007
12 interní, 3 externí,
pedagogickí zamestnanci
2006/2007

nepedagogickí zamestnanci
Zdroj: Obec Soblahov

Možno konštatovať, že počet pedagogických a nepedagogických pracovníkov zariadenia sa
nezmenil, hoci počet detí navštevujúcich zariadenie sa znížil o 13,36 %

( šk. r.

2006/2007 oproti 2013/2014).
Priestorový

potenciál

objektu

školy

a znalosti

a skúsenosti

pedagogických

a nepedagogických pracovníkov umožňujú organizovať a koordinovať činnosť viacerých
záujmových krúžkov a spoločenských hier:
•

Melenčárik - tanečný krúžok

•

Hasičský krúžok pre žiakov 1.- 9. Ročníka

•

Keramický krúžok pre žiakov 1.- 4. Ročníka

•

Výtvarný krúžok pre žiakov 1.- 9. Ročníka

•

Športové hry pre žiakov 6.- 9. Ročníka

•

Florbal, futbal pre žiakov 1.- 5. ročníka

•

Tanečná škola

•

Hra na flautu

•

Hra na trúbku

•

Hra na gitaru

•

Angličtina pre školákov

Okrem

uvedeného

sú

každoročne

v priebehu

školského

roka

organizované

rôzne

záujmové činnosti, ako napr. výstava ovocia a zeleniny, Šarkaniáda – súťaž v púšťaní
šarkanov pre deti z obce, plavecký kurz, Mikuláš v škole, vianočný koncert a pod.
Je pozitívne, že podiel detí navštevujúcich „družinu“ , ktorá sa zameriava na podporu
voľno časových aktivít detí každoročne vzrastá.

34

PROGRAM ROZVOJA OBCE SOBLAHOV 2015 -2023

Cirkevná materská škola sv. Mikuláša Soblahov
V obci sa nachádza tiež Cirkevná materská škola sv. Mikuláša. Je umiestnená v účelovej
zrekonštruovanej budove bývalej Rímskokatolíckej ľudovej školy z roku 1924. Materská
škola je dvojtriedna a poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od troch
do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materskú školu
v súčasnosti navštevuje 35 detí.

Tab. č. 20 Počty žiakov Cirkevnej školy Soblahov 2011 - 2015
školský rok
počet žiakov
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

20
37
37
35

Zdroj: Cirkevná škola Soblahov 05/2015

A 7. Zdravotná a sociálna starostlivosť
V obci sa nachádza zdravotné stredisko, v ktorom sídli ordinácia praktického lekára pre
dospelých a zubná ambulancia. V obci sa nenachádza lekáreň a však je zavedené externé
donášanie liekov a vydávanie.
Obec poskytuje sociálnu starostlivosť odkázaným občanom v súlade s VZN č. 2/2015
o poskytoavní sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby a v súlade s §
80 písm. e), f), g) zákona o sociálnych službách. Obec v rámci poskytovania sociálnych
služieb:
-

poskytuje opatrovateľskú službu

-

zabezpečí poskytovanie ďalších sociálnych služieb u iného poskytovateľa, ak
nemôže sociálnu službu poskytnúť.

Rozsah úkonov sociálnej služby určí obec podľa stupňa odkázanosti osoby. Za úkony
vyberá úhradu podľa tabuľky nižšie.
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Služby sociálnej starostlivosti sa poskytujú na základe zmluvy s klientom.
Zámerom obce je taktiež zlepšiť úroveň sociálnej starostlivosti o starších občanov, čo chce
v blízkej

budúcnosti

riešiť

formou

vybudovania

domu

sociálnych

služieb

priamo

v intraviláne obce.

A 8.Technická infraštruktúra obce
Technická infraštruktúra predstavuje veľmi dôležitý faktor pôsobiaci na ekonomický rozvoj
obce. Vytvára podmienky pre kvalitné bývanie obyvateľstva, rozvoj podnikateľských
aktivít v obci a okolí a poskytuje dôležité služby pre obyvateľov.

A 8.1 Energetické siete
Zásobovanie elektrickou energiou
Hlavným napájacím bodom v zásobovaní elektrickou energiou pre riešené územie obce
Soblahov je elektrická rozvodňa a transformovňa Rz Trenčín juh a Rz Bánovce. Z týchto
transformovní vyúsťujú 22 kV distribučné vzdušné vedenia, ktoré zásobujú elektrickou
energiou okolité obce. Riešeným územím prechádzaj distribučné zásobovacie VN 22 kV
vedenia č. 230 a č. 258. V smere do riešeného územia ide distribučná linka č. 258,
z ktorej sú zrealizované VN 22 kV vzdušné prípojky, pre zásobovanie elektrickou energiou
vonkajších stožiarových trafostaníc obce Soblahov s prevodom 22 kV/0.4 kV.
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Plynofikačná sieť
Plynofikácia obce prebiehala v rokoch 1990 až 2002. Distribučný systém plošného
zásobovania

plynom

v obci

Soblahov

je

zrealizovaný

ako

strednotlakový

rozvod

s prevádzkovým tlakom do 100 kPa. Strednotlakové rozvody plynu sú prevedené
z oceľových bezošvých rúr hladkých spojovaných V – zvarom od DN 50 do D 150
v celkovej dĺžke 5920 m. Stednotlakové prípojky plynu sú prevedené z LPE o D 32. Trasa
hlavného STL rozvodu o priereze DN 150 je uložená v miestnej komunikácií po celej dĺžke
trasy a STL rozvod je zrealizovaný v jednotlivých uliciach o priereze DN 50 až DN 110m,
čím sú vytvorené podmienky pre pripojenie všetkých rodinných domov a občianskej
vybavenosti

podľa

individuálnych

požiadaviek

obyvateľov

obe

a jednotlivých

podnikateľských subjektov.
Realizácia plynovodu v obci Soblahov mala dôležitý význam z hľadiska životnej úrovne
obyvateľstva

a z hľadiska

životného

prostredia,

čím

sa

zlepšila

čistota

ovzdušia

a zamedzilo sa znečisťovaniu okolia.

A 8.2 Inžinierske siete
Inžinierske siete vytvárajú základný predpoklad pre rozvoj podnikateľských aktivít v obci.
Ide o finančne náročné investície, pre ktoré obec nedisponuje dostatočnými finančnými
prostriedkami. V obci nie sú inžinierke siete vybudované kompletne a v budúcnosti sa
počíta s ich dobudovaním.

A 8.3 Zásobovanie pitnou vodou
Obec Soblahov je napojená na skupinový vodovod Trenčín cez Soblahovský vodojem
2x100 m3 s maximálnou hladinou 302,2 m.n.m. V súčasnosti je celá obec zásobovaná
z tohto vodovodu. Hlavným zdrojom vody je prameň Huk, z ktorého obec odoberá 3 l.s-1
a prívodným potrubím sú privádzané do vodojemu Soblahov 2x100 m3, ďalej je to vrt HG1, z ktorého sa odoberá 7 l.s-1 denne 6-8 hodín a doplňujúci zdroj Jazero, nachádzajúci sa
v zastavanom území obce. Tento zdroj slúži predovšetkým na zásobovanie mesta Trenčín
a do Trenčianskeho vodojemu 2x1000 m3 sa z neho odoberá 16 l.s-1, priamo do siete obce
Soblahov sa z neho odoberá 0,2 l.s-1.
Prameň

Huk

vyvierajúci

cca

1,5

km

južne

od

zastaveného

územia

z vápencovodolomitických hornín bol zachytený v roku 1906. Pôvodne bol vybudovaný pre
potreby mesta Trenčín, ale po vybudovaní vodovodu v Soblahove dotuje aj obec. Bol to
prvý zachytený prameň v Trenčianskom regióne využitý na skupinové zásobovanie.
Prameň má vyhlásené ochranné pásmo rozhodnutím č. 2061/1988-405 z 30.12.1988.
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Prameň Jazero sa nachádza priamo v zastavanom území obce Soblahov. Prameň sa
využíva od roku 1971. Vrt HG-1 sa nachádza na východnom okraji zastavaného územia
obce v dne Suchého údolia. Vrt čerpá vodu z rovnakého kolektora podzemných vôd ako
prameň Jazero. Hĺbka vrtu je 50 m, doporučené čerpané množstvo je 8 l.s-1. V tomto
území je vyhlásené ochranné pásmo 1. stupňa.
O kvalite pitnej vody vypovedá meranie RÚVZ Trenčín, ktoré monitoruje predovšetkým
obsah dusičňanov v pitnej vode. Hodnoty pre odber vody Soblahov sú v tabuľke.

Pitná

voda v obci Soblahov je veľmi kvalitná a dosahuje výborné hodnoty čo sa týka obsahu
dusičnanov.

tab č. 21 Hodnoty dusičnanov v pitnej vode pre odberné miesto Soblahov
Názov vodovodu

Prevádzkovateľ

Odberné miesto

Hodnoty dusičnanov
mg.l-1

Skv. Trenčín

TVS a.s. Trenčín

MŠ Soblahov

1,8 -5,10

Zdroj: RUVZ 2012

A 8.4 Kanalizačná sieť
Obec v súčasnosti buduje verejnú kanalizačnú sieť. Projektovú dokumentáciu spracovala
fy FIRA s.r.o. Nová Dubnica v roku 1997. V roku 2001 bol spracovaný hydrogeologický
posudok, ako podklad pre prehodnotenie ochranný pásiem vodných zdrojov Jazero a HG1, pretože veľká časť zastaveného územia obce leží v ochrannom pásme 2. stupňa týchto
zdrojov vody.
Projektová dokumentácia rieši odkanalizovanie celej obce s odvedením splaškových vôd
na ČOV Trenčín – ľavý breh, ktorá je projektovaná na kapacitu 150 000 ekvivalentov.
Odpadové

vody

z chaty

„Pod

Ostrým

vrchom“,

okolitých

chát

a horárne

budú

zneškodňované v samostatných malých ČOV. Dažďové vody z obce sú v súčasnosti
odvádzané cestnými priekopami do Soblahovského potoka.

A 9. Dopravné siete a dopravné systémy

A 9.1 Cestná infraštruktúra
Obec Soblahov je typickou obcou, ktorá sa rozvíjala pozdĺž cesty. Koncový charakter cesty
a existencia tranzitných trás nadradených ciest mimo extravilánu obce zabezpečuje nižšie
využívanie
obce.

cesty III/50722, ktorá je páternou zbernou miestnou komunikáciou – osou

Ostatné

cesty

III.

triedy,

ktoré

sú

tiež

v intraviláne

miestnymi

zbernými

komunikáciami, plnia tiež funkciu prístupových komunikácií pre zdrojovú cieľovú dopravu
obce. Prejazdy obcou z Trenčína v smere na Mníchovu Lehotu sú napriek stavu ciest
významné a je potrebné zaoberať sa stavom cesty spájajúcej Soblahov a Mníchovú
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Lehotu. Časti obce sa dotýka tiež tranzitná doprava smerujúca do rekreačnej lokality „Pod
Ostrým vrchom“.
Ostatné miestne komunikácie plnia prevažne funkciu prístupových ciest k obytným
objektom nízko podlažnej zástavby s minimálnou dopravou. Z tohto dôvodu sú tieto
komunikácie navrhované takmer výlučne ako nemotoristické – funkčnej triedy D1.

A 9.2 Autobusová doprava
Prioritnú úlohu v dopravnej obsluhe obce má autobusová doprava. Prímestské linky
autobusovej dopravy sú navrhnuté na zberných komunikáciách obce. Prevažná časť obce
je

v nadštandardnej

dostupnosti

k

zastávkam

autobusovej dopravy. Pre medzimestskú alebo
diaľkovú

autobusovú

dopravu

nemá

obec

podmienky.
Autobusová
potrebám

doprava
obsluhy

v súčasnosti

obce

vrátane

zodpovedá
nárokov

na

zamestnaneckú aj školskú dochádzku z obce.
Osová

poloha

zabezpečujú

cesty

ich

a rozmiestnenie

optimálnu

pešiu

zastávok

dostupnosť.

Zastávka

autobusov

v Trenčíne

na

autobusovej stanici vo väzbe na železničnú stanicu umožňuje prestupy na diaľkové spoje
autobusovej aj vlakovej dopravy. Časové medzery autobusovej dopravy sú cca 1 hodina.

A 9.3 Železničná doprava
V sledovanej lokalite katastrálneho územia obce Soblahov nemožno uvažovať s nárastom
železničnej prepravy na tratiach tejto kategórie, navyše dopravná obsluha obce železnicou
nie je významná. Pre osobnú dopravu – najmä pre pravidelné cesty do Trenčína má
železnica len doplnkový charakter.

A 9.4 Internet a telekomunikácie

V súčasnosti je pokrytie obcí internetom na dobrej úrovni a domácnosti majú viac
možností pripojenia na internet ako i pokrytie mobilným signálom obcí Trenčianskeho
kraja je s výnimkou horských oblastí dobré. Územie obce Soblahov je plošne pokryté
signálom GSM, GPRS (3 G) a HSPA (3.5 G).
Podľa údajov zo SOBD za rok 2011 je v obci Soblahov z 614 domácností 296 domácností
( 48,21%)

pripojených na internet. 333 domácností (54,23%) vlastní osobný počítač

alebo notebook. 256 domácností (41,69%) je pripojených na pevnú telefónnu linku.

39

PROGRAM ROZVOJA OBCE SOBLAHOV 2015 -2023

Tab. č. 22 Podiel domácnosti pripojených na pevnú linku, internet, vlastníctvo mobilného
telefónnu a PC
počet domácností

%-tuálny podiel

celkový počet domácností

614

100

Telefónna linka z toho

256

41,69

Mobil z toho

474

77,20

Osobný počítač z toho

333

54,23

Internet z toho

296

48,21

Zdroj: ŠÚ, SOBD 2011
Podľa celoslovenského sledovania je počet domácností pripojených na internet 77,90 %,
podiel domácností, ktoré majú osobný počítač tvorí 80,10 %. Podiel domácností
pripojených na internet v obci Soblahov je teda stále nízky, v porovnaní však s menšími
obcami Trenčianskeho kraja vykazuje vyššie percentá ako je tomu v iných obciach.

Tab. č. 23 Pokrytie domácností internetom (SOBD 2011) celá SR
Domácnosti, ktoré majú osobný počítač v % z celkového počtu domácností

80,1

Domácnosti, ktoré majú prístup na internet v % z celkového počtu domácností

77,9

A 10. Odpadové hospodárstvo
Obec Soblahov nakladá s odpadmi v zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce č.
3/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce. Realizuje separáciu komunálneho odpadu v týchto kategóriách:
a)

iné komunálne odpady: zmesový komunálny odpad, odpad z čistenia ulíc a
objemný odpad

b)

biologicky rozložiteľné komunálne odpady zo zelene (okrem biologicky
rozložiteľného kuchynského

c)

a reštauračného odpadu)

d)

drobný stavebný odpad

e)

vyseparované zbierané zložky komunálnych odpadov:

f)

papier

g)

sklo

h)

plasty
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i)

nápojové kartónové obaly (tzv. tetrapaky)

j)

nebezpečné odpady

k)

elektroodpady z domácností

l)

kovy

m)

textil

Zmesový komunálny odpad sa vyváža 1x za 2 týždne.
Kontajnery na sklo a plasty sú rozmiestnené nasledovne: ul. Dolné záhrady pri č. d. 568,
ul. Železničná (križovatka) pri č. d. 9, Rybníky, pri Potravinách Jednota – dolný koniec, pri
Pohostinstve U Hrocha, Majer
–pri bytovke č.130, pri základnej škole, pri Potravinách Jednota – stred obce, pri pošte,
pri Potravinách Ivanič, na hornom konci na otoči pri č. 253, na Palmovskej 2 stanovištia,
pri Horárni, pri Chate pod Ostrým vrchom.
Kontajnery na papier sú rozmiestnené nasledovne: ul. Dolné záhrady pri č.d. 568, ul.
Železničná (križovatka) pri č.d. 9, pri Pohostinstve U Hrocha, pri základnej škole, pri
Potravinách Jednota – stred obce, pri pošte, pri Potravinách Ivanič, na hornom konci na
otoči pri č. 253, na Palmovskej 2 stanovištia.
Textil sa zberá do špeciálnych nádob označených „ECO TEXTIL“ pri Pošte a pri
Pohostinstve u Hrocha, kde sa okrem textilu odkladá aj použité šatstvo a obuv.
Nápojové kartónové obaly (tetrapaky) sa zbierajú v budove Základnej školy s materskou
školou v Soblahove.
Železo sa zbiera 1 x ročne. Drobný stavebný odpad, ktorý vznikol pri drobných
udržiavacích prácach vykonávaných svojpomocne fyzickou osobou sa zbiera bezplatne v
množstve do 1 m3 ročne na jednu fyzickú osobu. Zber a prepravu DSO ako
i veľkoobjemového odpadu vykonáva obec 2 x ročne do veľkokapacitných kontajnerov v
termínoch a na miesta určené obcou. Zberný dvor pre občanov obce Soblahov sa
nachádza na základe dohody s Mestom Trenčín a spoločnosťou Marius Pedersen a.s, ktorá
je oprávnená na nakladanie s odpadmi, v meste Trenčín na Soblahovskej ulici.
Program separovaného zberu obce Soblahov určuje termíny zberu zložiek komunálneho
odpadu nasledovne:
Železo: mesiac máj
Objemný odpad: mesiac apríl a október
Drobný stavebný odpad: mesiac apríl a október
Elektroodpad z domácností, nebezpečný odpad a použité batérie a akumulátory: mesiac
apríl a október.
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A 11.Spoločenské, kultúrne a športové aktivity v obci
Kultúrna činnosť patrí medzi hlavné oblasti, ktoré spadajú pod správu obce. Je nutné ju
podporovať, aby pozitívne vplývala na úroveň obyvateľstva, ale prestavovala aj možnosti
relaxácie a spestrenie života. Spoločenský a kultúrny život sa v obci rozvíja pôsobením
viacerých záujmových združení, spolkov a organizovaním kultúrnych podujatí a akcií.
Umelecké združenia
 Folklórna skupina Dolinečka
Folklórny súbor (FS) bol založený v roku 1981.
Staré obyčaje sú živé práve vďaka folklórnym
skupinám a jednotlivcom, ktorý vo svojej činnosti
čerpajú

z bezodnej

studnice

krás

ľudového

umenia. Ťažko spočítať vystúpenia a spoločenské
akcie, pri ktorých FS Dolinečka spoluúčinkovala,
alebo programy a zvykoslovné pásma, ktoré od
roku 1981 sama vytvorila a zrealizovala. FS nikdy
nechýba pri akciách, ktoré organizuje Obecný
úrad v Soblahove, či je to už stavanie mája, Deň matiek, sv. Mikuláš, Štefanská jazda, pri
stretnutia dôchodcov alebo jubilantov. Na podobných akciách sa nezúčastňujú len v obci
Soblahov, ale často aj v okolitých dedinách

Trenčianskeho

kraja.
 Detský folklórny súbor Melenčárik
Jeho vznik sa datuje v roku 2002 a zoskupuje mladšiu
generáciu,

ktorá

vystupuje

nielen

v obci

na

rôznych

podujatiach, ale i mimo nej na rôznych súťažiach.
Spolky a záujmové združenia
 OKŠ Soblahov
Vďaka veľkej obľube futbalu medzi obyvateľmi obce, bol v roku 1932 v obci založený
spolok ŠK Soblahov. Prvý oficiálny futbalový zápas tohto klubu sa hral 15. mája 1933
proti ŠK Svinná. V roku 1945 sa názov klubu zmenil na SOKOL, v roku 1958 na ISKRA
a od roku 1967 až dodnes hrá klub pod názvom OKŠ Soblahov. Futbalový štadión bol
v obci postavený v roku 1952 a v roku 1989 k nemu pribudla aj budova s tribúnou
a šatňami. Tento areál je dodnes využívaný nielen futbalistami, ale aj deťmi zo ZŠ
a MŠ a ostatnými obyvateľmi Soblahova. V roku 2007 oslávilo TJ 75 výročie svojej
činnosti. V roku 2008 došlo k zmene názvu na OKŠ.
 Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ)
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Hasičstvo má v obci dávnu históriu. Jeho vývoj sa datuje od roku 1924, kedy 7.
septembra

skupina

nadšencov

založila

tzv.

„Hasičskú jednotu“. Evidovaných bolo 24 členov.
Dnes má DHZ 44 členov a dva kolektívy starších
a mladších požiarnikov. Hasiči vykonávajú v obci
preventívne
rôznych

požiarne

súťaží

na

prehliadky,
ktorých

zúčastňujú

reprezentujú

sa

obec

Soblahov. K vykonávaniu činnosti im slúži nová
hasičská zbrojnica.
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
Prvý spolok záhradkárov bol založený v roku 1947, avšak po znárodnení tento spolok
zanikol. Novodobá história Slovenského ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu sa v obci
Soblahov datuje od roku 1967. Po založení organizácie, v čase najväčšieho rozmachu,
mala organizácia viac ako 70 členov. V súčasnosti združuje približne 30 členov.
 Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH)
Jednou z mála organizácií, ktorá nemý veľký počet členov, ale svojou činnosťou dokazuje
svoju životaschopnosť je i ZO SZCH. Vo svojich radoch eviduje viac ako 15 členov. Okrem
chovateľov z obce zastrešuje i priaznivcov tohto pekného koníčka z Mníchove Lehoty.
Členovia organizácie sa zúčastňujú na rôznych výstavách, kde dosahujú veľmi pekné
výsledky. Každoročne spolu s Mestským kultúrnym strediskom v Trenčíne zabezpečujú
výstavu na spoznávanie domácich zvierat, ktorá sa každoročne koná pri Horárni
v Soblahove.

Tab č. 24 Spolky pôsobiace v obci Soblahov a dotácie z rozpočtu obce na ich činnosť
Názov spolku

Výška dotácie z rozpočtu obce

DHZ

6250,00

Folklórny súbor Dolinečka

700,00

Jednota dôchodcov

1000,00

OŠK Soblahov

6250,00

Turistický klub pri OŠK Soblahov

400,00

Slovenský zväz záhradkárov

150,00

Slovenský zväz chovateľov

150,00

Polovnícke združenie Ostrý vrch

bez dotácie

Zdroj: Obec
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A 12.Cestovný ruch
Cestovný ruch je významným a nepopierateľným aspektom ekonomického rozvoja
príslušného regiónu, pretože vytvára pracovné príležitosti pre skupiny obyvateľov, zvyšuje
príjmy, stimuluje kapitálové investície, vytvára príležitosti pre rozvoj malých a veľkých
podnikov.
Obec Soblahov leží vo vhodnej dochádzkovej
vzdialenosti od krajského sídla Trenčín. Z tejto
polohy

a prírodných

územia

obce,

kde

daností
západná

katastrálneho
časť

patrí

do

Považského podolia a východnú časť zaberajú
Strážovské

vrchy,

vyplývajú

nároky

predovšetkým na jej využívanie pre krátkodobú
rekreáciu obyvateľov mesta Trenčín a mestských
centier v blízkosti a ostatných sídiel v priestore, s ponukou atraktivít pre letnú aj zimnú
sezónu.
Záujemcovia o krátkodobú letnú rekreáciu smerujú hlavne k oddychovým piknikovým
miestam v prírode. Keďže jej východná časť územia je tvorená prevažne vápencami
a dolomitmi, nájdeme v území obce veľké množstvo studničiek s kvalitnou pitnou vodou
a minerálny prameň. Mnohé z nich sú zachytené a kryté prístreškom. Na pešiu
a cyklistickú turistiku sú obyvateľmi využívané hlavne trasy smerujúce k mestu Trenčín.
Blízke

okolie

obce

taktiež

umožňuje

záujemcom o zimné športy a rekreáciu na
snehu

využívať

neudržiavaný

lyžiarsky

areál pri chate „ Pod Ostrým vrchom“.
Chata

„Pod

v prevádzke,

Ostrým
počas

vrchom“,

víkendov

je

ponúka

možnosť posedieť a občerstviť sa popri
turistike

v okolí

tak

ako

tomu

bolo

v minulosti.
V obci sa nachádza reštauračné zariadenie Hostinec u Ondreja. Svoju históriu začalo
zariadenie písať v roku 1919 a do dnešného dňa prešlo mnohými vývojovými etapami.
Masívna vstupná brána a typický gazdovský dvor prezrádza, že hostinec vznikol na
základoch pôvodného sedliackeho domu. V posledných rokoch bola v hostinci realizovaná
rekonštrukcia so záujmom o zvýšenie kapacity a komfortu, pričom jeho charakter zostal
zachovaný. Na ploche viac ako 400 m2 ponúka svojim návštevníkom štyri spoločenské
miestnosti a priestrannú terasu. V zariadení je možné usporiadať rodinné oslavy, firemný
večierok, školenie, či svadbu.
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V rámci rozširovania aktivít súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu sa obec Soblahov
v r. 2005 zúčastnila programu INTERREG III.A. ČR – SR ako projektový partner obce
Buchlovice v okrese Uherské Hradište. Predmetom programu bolo zlepšenie spolupráce
medzi susednými krajinami v oblasti rozvoja cezhraničných ekonomických a sociálnych
centier cez spoločné stratégie a projekty. Zámerom projektu bolo vybudovanie múzea
v obci Buchlovice, ktoré bude slúžiť k prezentácii a zachovaniu miestnej ľudovej umeleckej
tvorby a kultúry v sledovanej lokalite ČR a SR.

A 13. Miestna akčná skupina Inovec
Pri

činnosti obce

vznikla

potreba

riešiť

komplexný

rozvoj

územia,

t. z.

zapojiť

podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a fyzické osoby do rozhodovania o rozvoji,
preto v roku 2014 vzniklo občianske združenie – Miestna akčná skupina Inovec, ktorého
základným účelom je komplexný rozvoj územia obcí: Krivosúd-Bodovka, Mníchova Lehota,
Opatovce, Selec, Soblahov, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce a Veľké Bierovce.

A 14.SWOT analýza obce Soblahov
Swot analýza obce Soblahov bola použitá ako metóda, ktorá vychádza:


z analýzy doterajšieho vývoja,



súčasného stavu obce s uvedením jeho silných stránok,



súčasného stavu obce s uvedením jeho slabých stránok,



jeho potenciálnych rozvojových zdrojov – príležitostí (šancí),



jeho potenciálnych ohrození rozvojových zámerov – hrozieb (rizík).

Pre definovanie základných prvkov SWOT analýzy obce boli využité:


poznatky z doterajšieho vývoja a súčasného stavu vybavenia obce,



rozvojové zámery obce,



strategické ciele, ich priority a opatrenia.

Silné stránky obce predstavujú potenciálne faktory ďalšieho rozvoja obce vo všetkých
základných

oblastiach.

Vytvárajú

východiskovú

základňu

pre

stanovenie

reálnych

rozvojových cieľov.
Slabé stránky obce predstavujú limitujúce faktory rozvojových zámerov a oblastí, na ktoré
treba sústrediť pozornosť orgánov samosprávy.
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Príležitosti (šance) sú faktormi, ktoré umožňujú pri ich využití naplnenie rozvojových
zámerov obce, ich reálnosť a urýchlenie. Poznanie reálnych príležitostí je východiskom
stanovenia splniteľných rozvojových cieľov.
Ohrozenia (riziká) predstavujú skutočnosti, ktoré môžu negatívne ovplyvniť resp. spomaliť
realizáciu strategických cieľov rozvoja obce. Dôsledná analýza možností vzniku rizík na
celospoločenskej i komunálnej úrovni predstavuje predovšetkým analýzu možností pri
zabezpečovaní finančných zdrojov.

POLOHA OBCE A JEJ HOSPODÁRSKY ROZVOJ

SILNÉ STRÁNKY



výhodná geografická poloha,



priaznivá poloha obce vzhľadom na

SLABÉ STRÁNKY

regionálne i nadregionálne póly rozvoja,


blízkosť hlavného uzla regiónu – mesta
Trenčín,



výhodnosť dopravného spojenia a blízkosť
diaľnice,





atraktívnosť prostredia prírodnými

smerujúcich k podpore občianskej

danosťami a bohatým poľovným revírom,


vybavenosti a bytovej výstavby,

vhodné prírodné podmienky pre budovanie


cykloturistických trás a turistických



existencia vhodných plôch pre budovanie



blízkosť kúpeľného mesta Trenčianske
prebiehajúce spracovávanie Registra
obnovnej evidencie pozemkov,



čiastočne vyjasnené vlastnícke vzťahy
k pozemkom v obci,



administratívna náročnosť a malá
podpora zo strany VÚC a štátu.

Teplice,


čiastočne nejasné vlastnícke pomery
k pozemkom,

oddychových zón a parkov,


potreba využitia úverových zdrojov pri
budovaní občianskej infraštruktúry,

chodníkov,


nedostatok finančných prostriedkov

priaznivé podmienky obce pre rozvoj
obytnej funkcie.
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PRÍLEŽITOSTI

OHROZENIA




potrebných k obnove a dobudovaniu

členstvo obce v Miestnej akčnej skupine

technickej infraštruktúry v obci,

Inovec




využitie katastrálneho územia obce pre

infraštruktúry,

i podnikateľskú výstavbu,
rozvoj priemyselnej zóny krajského mesta



nedostatočný objem obecného
investičného kapitálu potrebného

a k tomu sa vzťahujúca ponuka voľných

k rozvoju občianskej a technickej

pracovných miest pre obyvateľov obce,


administratívnej bariéry spôsobujúce
spomalenie rozvoja technickej

bytovú, občiansku, spoločenskú



nedostatok finančných prostriedkov

vybavenosti podporujúcej rozmach

možnosť využitia prírodného a vidieckeho

obce,

prostredia na aktivity v oblasti vidieckeho


cestovného ruchu.

administratívna náročnosť pri získavaní
finančných prostriedkov zo štátnych
dotácií a z fondov EÚ.

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A ĽUDSKÉ ZDROJE

SILNÉ STRÁNKY



SLABÉ STRÁNKY

takmer jednotná národnostná
a náboženská štruktúra obyvateľov,





možnosť vzdelávania v obci i v meste

obyvateľstva (rast počtu obyvateľov

Trenčín,


v poproduktívnom veku a pokles

dostatočné dopravné spojenie do

obyvateľov v predproduktívnom veku),

zamestnania, škôl, na kultúrne, športové


a iné podujatia,


vzdelaného obyvateľstva do väčších
miest,

predpoklady priaznivého demografického


a migračného vývoja počtu obyvateľstva,


rastúci demografický trend



pozitívne migračné saldo

nepriaznivá vzdelanostná štruktúra
v obci spôsobená migráciou

dostatok pracovných príležitostí
v krajskom meste,



zhoršovanie vekovej štruktúry

málo pracovných príležitostí priamo
v obci.
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PRÍLEŽITOSTI



OHROZENIA

podpora bytovej výstavby, rast bytového
fondu obce,



zvýšenie úrovne vzdelávania v obci,



spolupodieľanie sa na vytváraní nových



vývoj v spoločnosti,


pracovných príležitostí,


problémov migráciou obyvateľstva,


rozvíjanie úrovne sociálnej infraštruktúry

nezamestnanosť, odchádzanie za
prácou,

vybudovaním sociálneho zariadenia pre


starších občanov obce,


ohrozené existenčné podmienky pre
zabezpečenie rodiny – riešenie

zvyšovanie kvality zdravotníckeho
zabezpečenia,



nepriaznivý ekonomický a sociálny

zhoršujúca sa veková štruktúra
obyvateľstva (rast indexu starnutia).

vybudovanie tzv. zelených zón - rekreácie
a oddychu, detských a športových ihrísk.

ENVIRONMENTÁLNE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE OBCE

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY



kompletná plynofikácia obce,



využívanie zemného plynu pri zabezpečení



tepelnej energie,




a motocyklovej dopravy,


kvalitná legislatíva pre nakladanie

potreba dobudovania splaškovej
kanalizácie a absencia ČOV,

s komunálnym a separovaným odpadom,


narastanie individuálnej automobilovej



neexistencia zberného dvora pre

funkčný systém zberu a odvozu

separovaný zber a obecného

komunálneho odpadu,

kompostovacieho zariadenia

bohatý prírodný potenciál obce, lokality

k zhodnocovaniu biologicky

vhodné na rekreáciu, existencia

rozložiteľného odpadu,

prirodzenej lesnej vegetácie,





relatívna zachovalosť životného prostredia,



typický charakter vidieckeho osídlenia,



dostatok priestorov pre budovanie tzv.
chránené územia v katastri obce



vynikajúca kvalita pitnej vody

vyseparovaných zložiek odpadu,


všeobecný nezáujem znečisťovateľov
na zlepšovaní ŽP a odstraňovaní príčin,

zelených zón rekreácie a oddychu,


nedostatočný systém zhodnocovania



nedostatočná informovanosť občanov
o stave ŽP,
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PRÍLEŽITOSTI



OHROZENIA

klesajúca tendencia znečistenia


jednotlivých zložiek životného prostredia

a znečisťovaním ovzdušia vplyvom

formou zvyšovania úrovne

zveľaďovania technickej a občianskej

environmentálneho povedomia,


infraštruktúry,

zvýšiť právne vedomie obyvateľstva vo


sfére životného prostredia,


domácností,


efektívnejšiemu zhodnocovaniu,

ohrozovanie čistoty spodných vôd
domácnosťami, ktoré nie sú

možnosti materiálového, resp.

odkanalizované,

energetického využitia odpadov v réžii


obce,


znečisťovanie životného prostredia
používaním tuhých palív pri vykurovaní

aplikácia aktivít smerujúcich
k minimalizácii tvorby odpadov a ich



ohrozovanie obce prašnosťou,

nárast množstva vznikajúceho
komunálneho odpadu a vytváranie

odstránenie zdrojov znečistenia

nepovolených tzv. divokých skládok,

povrchových a podzemných vôd


prostredníctvom dobudovania splaškovej

slabý záujem občanov o separáciu a
zhodnocovanie zložiek komunálneho

kanalizácie,

odpadu,



úprava verejných plôch a priestranstiev,



možnosti získania finančných prostriedkov



nízka disciplína občanov pri nakladaní
a separácii odpadu.

z fondov EÚ a štátneho rozpočtu.

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

SILNÉ STRÁNKY



SLABÉ STRÁNKY

dobré zásobovanie obyvateľov obce pitnou



vodou,


(dažďová a splašková, ČOV) v obci,

dostatočný počet trafostaníc vytvára



potrebný kapacitný potenciál v prípade




kompletná plynofikácia obce,



dobré prepojenie obecnej komunikácie na

rekonštrukcia a dobudovanie
chodníkov a autobusových zastávok,



hlavnú cestnú sieť,

obnova oplotenia športového areálu,
školského zariadenia v obci,

dostupná železničná sieť priamo v obci



a v Trenčíne,


zlý technický stav miestnych
komunikácií,

spotreby elektrickej energie,



nedobudovaná kanalizačná sieť

nedostatok finančných prostriedkov na
údržbu technickej infraštruktúry,

z funkčného hľadiska vyhovujúci systém
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regionálnej autobusovej dopravy,

obce – základná škola, materská škola

rozmanitá obchodná sieť v oblasti predaja

atď.,

tovaru a poskytovaných služieb,




existencia verejného rozhlasu a obecného

absencia vysokorýchlostného
internetu.

osvetlenia.


ubytovacie kapacity v obci
PRÍLEŽITOSTI



vybudovanie kanalizačnej siete a ČOV,



rekonštrukcia miestneho vodovodu

OHROZENIA

a eliminácia jeho stratovosti,


dobudovanie sociálnych bytov,
vybudovanie IS a príjazdových miestnych
komunikácií k byt. jednotkám,





nákup technológie a prostriedkov



nedostatok finančných prostriedkov,

k separovaniu zmesového komunálneho

malá podpora zo strany štátu pri

odpadu,

budovaní technickej infraštruktúry,

vybudovanie kompostovacieho zariadenia



obecného majetku,

k zhodnocovaniu biologicky rozložiteľného
odpadu obce,

nezvratne zhoršujúci technických stav



neúspešnosť predkladaných žiadostí k



odstránenie tzv. divokých skládok v obci,

získaniu nenávratného finančného



rekonštrukcia miestnych komunikácií,

príspevku z fondov EU a štátneho



dobudovanie chodníkov popri miestnych

rozpočtu,

komunikáciách,



prostriedkov z fondov EÚ,



rekonštrukcia mostov a lávok,



úpravy obecných verejných priestranstiev,



rekonštrukcia verejného osvetlenia a jeho
rozšírenie na neosvetlené časti obce,



zriadenie vysokorýchlostného internetu,



rekonštrukcia a modernizácia obecných
budov – obecného úradu,



nevýhodné podmienky čerpania

rekonštrukcia verejného rozhlasu a jeho
ústredne.
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SOCIÁLNA (OBČIANSKA) INFRAŠTRUKTÚRA

SILNÉ STRÁNKY



SLABÉ STRÁNKY



uspokojivá úroveň bytovej vybavenosti

technický stav objektov občianskej

obce s prevahou rodinných domov,


vybavenosti,

priaznivá perspektíva ďalšej bytovej


výstavby,


vyhovujúci priemerný vek bytového fondu,



vybavenosť obce školskými zariadeniami,



dostupná základná praktická zdravotnícka
existencia športového areálu,



tradícia v organizovaní spoločenských



obmedzovanie sa pri rekonštrukčných
prácach na školskom zariadení,


finančných prostriedkov určených na
rozvoj sociálnych služieb,

a združení na kultúrnom dianí v obci.
reštauračné zariadenie v obci



ubytovacie kapacity v obci



a opravy.
OHROZENIA





zariadení a športových objektov,

príprava pozemkov pre bytovú,


podnikateľskú a občiansku výstavbu,

potreba ich údržby a opráv, ako aj
zlepšenie ich vnútorného vybavenia,

vybudovanie univerzálneho športového


areálu a detských ihrísk,


vysoký stupeň opotrebenia
jednotlivých obecných objektov,

vybudovanie sociálneho zariadenia pre
starších občanov,



nedostatok finančných prostriedkov na
údržbu existujúcich školských

športových) centier obce,



zhoršujúca sa sociálna situácia
niektorých skupín obyvateľstva,

vybudovanie, prípadne rekonštrukcia
komunitných (kultúrno-spoločenských,



zhoršený technický stav obecných
objektov, ich nedostačujúca údržba

PRÍLEŽITOSTI



nedostatočné služby pre starších
občanov vplyvom obmedzených

spoluúčasť miestnych organizácií



deficit v materiálno-technickom
vybavení školy, čo znamená sústavné

a kultúrnych podujatí,


absencia kultúrneho zariadenia –
kultúrneho domu,

starostlivosť v obci,


vysoká prevádzková nákladovosť a zlý

nezískanie potrebnej finančnej
podpory, či už z fondov EÚ alebo zo

rekonštrukcia obecných budov (obecný

štátneho rozpočtu,

úrad a pod.).


nedostatočná podpora zo strany VÚC a
štátu vo sfére občianskej vybavenosti.
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ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIA, KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

SILNÉ STRÁNKY



existencia športového areálu v obci,



spoluúčasť miestnych združení na

SLABÉ STRÁNKY



podujatia (športové, kultúrne,
spoločenské) najmä zo strany mladších

kultúrnom a spoločenskom dianí v obci,


obyvateľov obce,

dlhoročná tradícia obce v organizovaní


kultúrnych, spoločenských a športových

najmä pre mládež,

organizovanie kultúrnych podujatí žiakmi


ZŠ a detí MŠ,


rekonštrukciu,

života, stretnutie s občanmi pri príležitosti


životných jubileí,
aktivity farského úradu v obci.



reštauračné zariadenie v obci



ubytovacie kapacity v obci

nedostatok možností pre kultúrne
vyžitie starších občanov,



nedostatočná zapojenosť
podnikateľských subjektov na
kultúrno-spoločenských akciách.

PRÍLEŽITOSTI



spoločenské objekty obce si vyžadujú
technickú obnovu, prípadne kompletnú

generačné stretnutia – uvítanie detí do



nedobudované podmienky
v športovom objekte pre iné športy,

podujatí,


upadanie záujmu o tradičné obecné

OHROZENIA

členstvo obce v Miestnej akčnej skupine
Inovec



vytvorenie partnerstva obecnej



samosprávy, školy a záujmových združení
v obci pri organizovaní obecných podujatí,






k obnove spoločenských zariadení,


nedostatočná finančná podpora -

zapojenie všetkých vekových zložiek

vplyvom obmedzených možností

obyvateľstva na záujmových aktivitách,

obecného rozpočtu – pri organizovaní

poskytovanie obecných priestorov k

spoločenských, kultúrnych

stretávaniu a organizovaniu spoločenských

a športových zámerov,

podujatí,


nedostatok finančných zdrojov



stagnujúci, prípadne nepriaznivý

pokračovanie v tradíciách obce

demografický vývoj (veková štruktúra)

organizovaním športových, kultúrnych

odrážajúci sa v znižujúcom sa záujme

a spoločenských podujatí,

mladších obyvateľov o rozvíjanie

vyvíjanie aktivít smerujúcich k zapojeniu

tradícií v obci.

mladších občanov do kultúrneho diania
v obci.
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EKONOMICKÉ PODMIENKY A PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY



nedostatok obecného majetku na
prenájom podnikateľským subjektom,



geografická poloha obce



rastúci počet obyvateľov

(EÚ, SR) a úverových prostriedkov pri



predpoklady (platobné zvýhodnenia, atď.)

financovaní zámerov obce,



rozvoja podnikania a rozširovania obchodu



a služieb pre občanov v obci,

potreba využitia verejných zdrojov

vysoký stupeň opotrebenia obecného
majetku,



reštauračné zariadenie v obci



nízka finančná a daňový sila obce,



ubytovacie kapacity



nepripravenosť technickej
dokumentácie pri predkladaní žiadostí
o nenávratný finančný príspevok
z fondov EÚ.

PRÍLEŽITOSTI

OHROZENIA



nedostatok finančných prostriedkov
určených na rozvoj a renováciu obce,



rozvoj cestovného ruchu



zvýšenie finančnej a daňovej sily obce,

o nenávratný finančný príspevok



precíznou a dlhodobou prípravou zo strany

z fondov EÚ a štátneho rozpočtu,



obce vytvoríme priaznivé predpoklady





neúspešnosť predkladaných žiadostí

celkový rast nákladov na činnosť

k čerpaniu finančných prostriedkov z

samosprávy, najmä rast cien energií,

fondov EÚ a štátneho rozpočtu,

služieb, nákladov na verejné účely

racionalizačné opatrenia a program úspory

obce a pod.,

nákladov v samospráve a obecných



budovách.

negatívny dopad na životné prostredie
obce vplyvom realizácie zámerov
v oblasti technickej a občianskej
infraštruktúry.
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Swot

analýza

silných

a slabých

stránok,

príležitostí

a ohrození

poskytla

prehľad

potenciálnych obmedzení i možností pri ďalšom rozvoji obce. Jej zhodnotenie umožnilo
stanoviť

nevyhnutné

priority

strategických

cieľov

v jednotlivých oblastiach

a prijať

opatrenia na zabezpečenie ich dosiahnutia. Analýza príležitostí a ohrození umožnila odhaliť
doteraz nevyužité šance a súčasne definovať riziká, s ktorými sa samospráva môže
v ďalšom období stretnúť.

B.Strategická časť
Rozvojová vízia obce predstavuje takmer zidealizované predstavy obyvateľov obce
i manažmentu obecnej samosprávy o tom, ako by obec v dlhodobom horizonte mala
vyzerať, ako by mali jej obyvatelia v nej žiť, ako by sa mali v obci cítiť, akú kvalitu života
by im obec mala v budúcnosti ponúknuť. Je to vízia predovšetkým pre ekonomicky aktívnu
a

mladú

generáciu

obce,

ale

i vízia

pre

pokojný

a zabezpečený

život

občanov

v poproduktívnom veku.
Predstava alebo rozvojová vízia obce je prvým krokom pre stanovenie žiadaných
rozvojových potrieb a vo vecnej rovine slúži na stanovenie dlhodobých i krátkodobých
cieľov, priorít a opatrení, ktoré sa v dlhodobom programovom dokumente obce ďalej
rozpracovávajú do konkrétnej vecnej podoby.
Vízia

obce

vychádza

z

predstáv

obyvateľov

vyslovených

v ankete,

na

verejných

zhromaždeniach občanov i pri iných príležitostiach a aj zo zámerov obecnej samosprávy
a jej volených predstaviteľov.
Obec Soblahov 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

medziľudskými vzťahmi.
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B 1.Strategické ciele, priority a opatrenia
Naplnenie dlhodobej vízie rozvoja obce Soblahov vedie cez stanovenie a plnenie
strategických cieľov rozvoja, ich priorít a opatrení. Tieto boli stanovené predovšetkým na
základe problémov, ich príčin a dôsledkov v súčasnom stave obce.
Pre naplnenie dlhodobej vízie boli v PR obce Soblahov stanovené nasledovné strategické
ciele:
Schéma strategických cieľov PR obce Soblahov:

Strategický cieľ č.1

Rozvoj ľudských zdrojov

Strategický cieľ č.2

Racionálne využívanie prírodného potenciálu

Strategický cieľ č.3

Dobudovanie a rozvoj technickej infraštruktúry

Strategický cieľ č.4

Dobudovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry

Strategický cieľ č.5

Zabezpečenie ekonomickej stability samosprávy

Základným predpokladom pre splnenie stanovených cieľov je získanie potrebných
finančných zdrojov. Ide najmä o financie z verejných fondov, resp. z fondov Európskej
únie. Ďalším predpokladom pre úspešné splnenie strategických cieľov je dôsledné
vypracovanie a predkladanie programových zámerov a zdôvodnených žiadostí o pridelenie
finančných prostriedkov na príslušné inštitúcie.

PRIORITY A OPATRENIA
Plnenie hlavných strategických cieľov dlhodobého rozvoja obce sa realizuje stanovením ich
priorít a definovaním jednotlivých konkrétnych opatrení, ktoré sa premietajú do projektov
a projektových zámerov.
Vzhľadom na veľkosť obce a rozsah plánovaných aktivít bude obecná samospráva
realizovať riešenie uvedených zámerov predovšetkým predkladaním žiadostí na dotácie zo
štátnych fondov a z príslušných fondov Európskej únie.
Plnenie strategických cieľov rozvoja obce, stanovených priorít a prijatých opatrením bude
rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovať postup výstavby miestnych a regionálnych investícií
v katastrálnom a záujmovom území obce.
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Aktualizácia stanovených priorít a prijatých opatrení, pri dodržaní hlavných strategických
cieľov rozvoja, bude uskutočňovať obecná samospráva pri každoročnom stanovení
hlavných úloh samosprávy a spracovaní obecného rozpočtu. Základom bude stav prípravy
jednotlivých

projektov

a reálne

predpoklady

prostriedkov.
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C.PROGRAMOVÁ ČASŤ
CIEĽ A : ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Priorita A 1 : Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
Opatrenie A.1. 1 : Zvyšovanie kvality školského zariadenia v obci
A. 1.1.1 Vykurovací systém ZŠ s MŠ
A. 1.1.2 Elektroinštalácia ZŠ s MŠ
A. 1.1.3 Dokončenie nadstavby ZŠ s MŠ
B. 1.1.4 Detské ihriská
Opatrenie A.1. 2: Podpora miestnej ľudovej knižnice
A.1. 2. 1 Modernizácia knižného fondu Miestnej ľudovej knižnice
A. 1. 2. 2 Modernizácia technického vybavenia Miestnej ľudovej knižnice
Opatrenie A.1. 3: Zvyšovanie počítačovej gramotnosti obyvateľstva a podielu domácností
pripojených na internet
A 1.3.1. Internet pre verejnosť
A 1.3.2 Poskytovanie informácií o možnosti pripojenia na internet v obci
A 1.3.3 Počítačové kurzy
A 1.3.4 Spolupráca s poskytovateľmi internetu v obci
Priorita A2: Bytová politika, sociálna politika a zdravotná starostlivosť
Opatrenie A.2. 1: Podpora individuálnej bytovej výstavby
A 2.1.1 Zabezpečiť informovanosť občanov v oblasti podpory výstavby bývania
A 2.1.2 Vybudovanie inžinierskych sietí k novým obytným zónam/objektom
A 2.1.3 Dobudovanie príjazdových miestnych komunikácií k novým obytným
zónam/objektom
Opatrenie A 2.2: Zabezpečenie služieb sociálnej starostlivosti odkázaným občanom,
zdravotná starostlivosť
A 2.2.1 Poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti a ošetrovania odkázaným občanom
A 2.2.2 Poskytovanie stravovacích služieb pre starších občanov
A 2.2.3 Poskytovanie informačných služieb o riešení sociálne ťažkých situácií
A 2.2.4 Organizácia akcií odstraňujúcich osamelosť starších občanov
A 2.2.5 Podpora seniorských organizácií
A 2.2.6 Spolupráca so zariadeniami poskytujúcimi sociálne služby – tvorba partnerstiev
A 2.2.7 Zvyšovanie kvality služieb zdravotného strediska v obci
A 2.2.8 Dom sociálnych služieb
Priorita A3: Podpora podnikania, tvorba nových pracovných miest.
Opatrenia A 3.1: Podpora podnikania a investovania v obci
A 3.1.1 Analýza podnikateľského prostredia v obci
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A 3.1.2 Zlepšenie spolupráce súkromného a verejného sektora
A 3.1.3 Vytvorenie databázy voľných plôch a objektov
A 3.1.4 Príprava objektov a plôch na podnikanie
A 3.1.5 Vytváranie podmienok na konkurencieschopné podnikanie
A 3.1.6 Tvorba partnerstiev
Opatrenie A 3.2: Tvorba podmienok pre rozvoj obchodu a služieb v obci
A 3.2.1 Analýza pokrytia obce službami – správa
A 3.2.2 Spolupráca obce s podnikateľskými subjektmi v obci – tvorba partnerstiev
A 3.2.3 Spolupráca obce pri propagovaní obchodu a služieb v obci – obecné tabule, web
stránka obce, využívanie miestneho rozhlasu pre propagáciu
A 3.2.4 Prenájom obecného majetku za zvýhodnenú sadzbu za účelom rozvoja obchodu a
služieb v obci
Opatrenie A 3.3: Zabezpečenie obratu alebo zhodnotenia stagnujúcich budov
A 3.3.1 Analýza súčasného stavu trvalo neobývaných stavieb
A 3.3.2 Zabezpečenie majetkovo-právnych predpokladov pre asanáciu, opravu alebo
odpredaj trvalo neobývaných budov
A 3.3.3 Realizácia – asanácia, oprava alebo odpredaj nevyhovujúcich stavieb
Opatrenie A 3.4: Konkurencieschopné poľnohospodárstvo
A 3.4.1 Rekonštrukcia strechy miestneho hospodárstva
Priorita A4: Rozvoj kultúry, podpora športu a voľno časových aktivít občanov
Opatrenie A 4.1 Podpora záujmových spolkov a občianskych združení pôsobiacich v obci
A 4.1.1 Inventarizácia záujmových združení pôsobiacich v obci
A 4.1.2 Finančná podpora pre vybrané záujmové združenia pôsobiace v obci
A 4.1.3 Tvorba partnerstiev
A 4.1.4 Spoločná organizácia akcií
Opatrenie A 4.2: Zachovanie a rozvoj kultúrnych, športových a iných dlhodobých tradícií
obce
A 4.2.1 Vytvoriť materiálne finančné a personálne podmienky pre rozvoj tradičných
zvyklostí
A 4.2.2 Nadviazať spoluprácu s kultúrnymi inštitúciami, podnikateľskými subjektmi
a obyvateľmi pri udržiavaní tradícií a zvyklostí
A 4.2.3 Organizácia kultúrnych a športových podujatí
A 4.2.4 Kalendár kultúrno-športových spoločenských akcií
A 4.2.5 Dedinské múzeum
Opatrenie A 4.3: Podpora športu
A 4.3.1 Rekonštrukcia kabín OŠK
A 4.3.2 Detské ihriská
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CIEĽ B: RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE PRÍRODNÉHO POTENCIÁLU A OCHRANA
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Priorita B1: Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
Opatrenie B 1.1: Odkanalizovanie obce
B 1.1.1 Kanalizácia obce – 2- etapa
Priorita B2: Formovanie obrazu krajiny, priestorové a funkčné usporiadanie
územia obce, ochrana chránených území
Opatrenie B 2.1: Usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom
B 2.1.1

Komasácia - realizácia

Opatrenie B 2.2: Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny, starostlivosť o
chránené územia v obci
B 2.2. 1 Budovanie infraštruktúry ochrany prírody, náučných chodníkov a informačných
tabúl
B 2.2. 2 Starostlivosť o chránené územia v obci
B 2.2. 3 Zvyšovanie povedomia obyvateľov v oblasti ochrany prírody, spolupráca s CHKO
Biele Karpaty
B 2.2.4 Zastavenie odlesňovania Soblahovských hôr, zalesňovanie vyťažených oblastí
B 2.2.5 Spolupráca s inštitúciami pôsobiacimi v oblasti ochrany prírody
B 2.2.6 Príprava a vydávanie publikácií na informovanie verejnosti
B 2.2.7 Čistenie a úprava lesa.
B 2.2.8 Výsadba a udržovanie typických rastlín s cieľom zachovania príznačného biotopu
pre ďalšie generácie
B 2.2.9 Znižovanie energetickej náročnosti verejného osvetlenia
Priorita B3: Odpadové hospodárstvo obce
Opatrenie B 3.1: Zabezpečiť likvidáciu divokých skládok v obci
B 3.1.1 Evidencia podnetov v súvislosti s produkciou odpadu
B 3.1.2 Lokalizácia čiernych skládok
B 3.1.3 Likvidácia skládok
B 3.1.4 Udeľovanie sankcií za porušovanie predpisov v súvislosti s produkciou odpadu
Opatrenie B 3.2: Zlepšenie úrovne separovania odpadov v obci
B 3.2.1 Zabezpečenie zberných kontajnerov a ich údržba
B 3.2.2 Zabezpečenie dodávateľsko – odberateľských vzťahov v oblasti zberu a
zhodnocovania vyseparovaného odpadu
B 3.2.3 Organizácia mobilných zberov vyseparovaného odpadu
B 3.2.4 Zabezpečiť požadované podmienky pre realizáciu separovaného zberu
prostredníctvom obstarania potrebnej technológie a prostriedkov odpadového
hospodárstva
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B 3.2.5 Zvýšiť environmentálne povedomie občanov
B 3.2.6 Organizovanie dobrovoľných občianskych brigád – zber odpadu
Priorita B4 : Ochrana ovzdušia
Opatrenie B 4.1 Zachovanie dobrého stavu ovzdušia, ochrana ozónovej vrstvy Zeme a
podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie
B 4.1.1 Podpora využívania obnoviteľných a alternatívnych zdrojov
energie, napr. podpora využívania slnečných kolektorov na stavbách, kde je to rentabilné
a možné
B 4.1.2 Kontrola prípadného neekologického správania obyvateľov a
subjektov pôsobiacich v obci (spaľovanie, únik nebezpečných látok, vplyv dopravy)
B 4.1.3 Zvyšovanie povedomia občanov v oblasti ochrany ovzdušia
B 4.1.4 Zavedenie sankcií za spaľovanie inak separovateľného odpadu
(plasty, pneumatiky a pod.)
Priorita B5: Rozvoj cestovného ruchu, agroturistiky, zlepšenie propagácie obce a
obnova kultúrnych pamiatok
Opatrenie B 5.1: Budovanie oddychových a tzv. zelených zón v katastri obce
B 5.1.1 Náučný chodník
Opatrenie B 5.2: Budovanie cyklotrás a turistických chodníkov
B 5.2.1 Cyklotrasa Trenčín-Soblahov – štúdia
B 5.2.2 Cyklotrasa Trenčín – Soblahov - realizácia
B 5.2.3 Informačné a smerové tabule, turistické značenie, značenie cyklotrás, iné
značenie
B 5.2.4 Dopravné značenie v obci
Opatrenie B 5.3: Obnova kultúrnych pamiatok v obci
B 5.3.1 Rekonštrukcia sochy sv. Jána Nepomuckého
B 5.3.2 Pamiatková ochrana Kostola sv. Mikuláša
Opatrenie B 5.4 Propagácia obce
B 5.4.1 Web stránka obce – zvýšenie atraktívnosti a využiteľnosti pre návštevníka,
aktualizácia
B 5.4.2 Budovanie informačných tabúl a pútačov
B 5.4.3 Marketingové aktivity obce
B 5.4.4 Prepojenie www stránky obce s atrakciami v obci
B 5.4.5 Vydávanie propagačných materiálov obce
Priorita B6: Rozvoj nemotorovej dopravy
Opatrenie B 6.1 : Budovanie cyklotrás
B 6.1.1 Cyklotrasa Trenčín – Soblahov – štúdia
B 6.1.2 Cyklotrasa Trenčín –Soblahov – projektová dokumentácia
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B 6.1.3 Cyklotrasa Trenčín – Soblahov - realizácia
Priorita B7: Bezpečnosť obce
Opatrenie B 7.1 Tvorba štruktúr a postupov pre bezpečnosť obce
B 7.1.1 Podpora dobrovoľného hasičského zboru
B 7.1.2 Protipovodňová ochrana
B 7.1.3 Stanovenie postupov pre riešenie mimoriadnych a krízových situácií
B 7.1.4 Verejné osvetlenie

61

PROGRAM ROZVOJA OBCE SOBLAHOV 2015 -2023
CIEĽ C: DOBUDOVANIE A ROZVOJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Priorita C 1: Dobudovanie technickej infraštruktúry obce
Opatrenie C 1.1: Dobudovanie kanalizácie obce
C 1.1.1 Kanalizácia 2 etapa – realizácia
Opatrenie 1.2: Dobudovanie inžinierskych sietí pre budúcu výstavbu občianskej
infraštruktúry
C 1.2.1 Príprava technickej dokumentácie
C 1.2.2 Stanovenie regulatívov postupu pri budovaní inžinierskych sietí pre objekty
C 1.2.3 Výstavba inžinierskych sietí do novo navrhovaných stavebných objektov
Opatrenie 1.3: Ostatná infraštruktúra
C 1.3.1 Verejné osvetlenie
C 1.3.2 Rozšírenie cintorína
Priorita C 2: Výstavba, rekonštrukcia, opravy a údržba obecných komunikácií,
ulíc a chodníkov
Opatrenie 2.1: Dobudovanie chýbajúcich miestnych komunikácií, údržba jestvujúcich
komunikácií
C 2.1.1 Analýza súčasného stavu miestnych komunikácií
C 2.1.2 Vypracovanie technickej dokumentácie a príprava projektového spisu k údržbe a
vybudovaniu miestnych komunikácií
C 2.1.3 Údržba miestnych komunikácií
C 2.1.4 Dobudovanie chýbajúcich komunikácií
Opatrenie 2.2: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci
C 2.2.1 Vypracovanie projektovej dokumentácie – vybudovanie a rekonštrukcia chodníkov
C 2.2.2 Vybudovanie chodníkov v obci
C 2.2.3 Chodníky na cintoríne - realizácia
Opatrenie 2.3: Úprava vstupov do obce - osadenie informačných tabúľ a dopravného
značenia, kultivácia a výsadba zelene v okolí občianskej vybavenosti
C 2.3.1 Analýza stavu existujúcich informačných tabúľ a dopravného značenia
C 2.3.2 Údržba a obnova informačných tabúľ
C 2.3.3 Údržba miestnej zelene, parkov a oddychových zón
C 2.3.4 Dopravné značenie
C 2.3.5 Dopravný monitorovací systém
C 2.3.6 Pasportizácia ciest
Priorita C 3: Zabezpečenie úpravy a údržby verejných priestranstiev obce
a parkovacích plôch
Opatrenie 3.1: Úprava verejných priestranstiev
C 3.1.1 Prehodnotenie umiestnenia, technického stavu, vzhľadu a funkčnosti verejných
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priestranstiev v obci
C 3.1.2 Úpravy verejných priestranstiev obce
C 3.1.3 Vybudovanie oplotenia kultúrnych, historických pamiatok a verejných
priestranstiev
C 3.1.4 Budovanie prvkov skrášľujúcich prostredie obce
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CIEĽ C D: ZABEZPEČENIE EKONOMICKEJ STABILITY SAMOSPRÁVY
Priorita D 1: Využívanie verejných zdrojov Európskej únie a SR
Opatrenie D1.1: Príprava žiadostí k získaniu nenávratného finančného príspevku z EÚ
a štátnych fondov SR
D 1.1.1 Príprava projektových zámerov
D 1.1.2 Akčný plán zapájania sa obce do programov – vypracovanie
D 1.1.3 Personálne a technické zabezpečenie pri spracovaní žiadostí
Priorita D 2: Obnova obecného majetku
Opatrenie D 2.1: Rekonštrukcia a modernizácia budov vo vlastníctve obce
D 2.1.1 Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia obecného úradu - spracovanie
D 2.1.2 Rekonštrukcia obecného úradu – realizácia
D 2.1.3 Poistenie zhodnoteného obecného majetku
Priorita D 3 : Manažment využívania obecného majetku
Opatrenie D3.1: Efektívne využívanie existujúceho obecného majetku
D 3.1.1 Inventúra obecného majetku
D 3.1. 2 Propagačné aktivity zamerané na prenájom a odpredaj obecného majetku
D 3.1.3 Prenájom a odpredaj majetku obce
Priorita D 4: Partnerstvá
Opatrenie D 4. 1 Zapájanie sa do sietí, tvorba partnerstiev, cezhraničná a nadnárodná
spolupráca.
D 4.1.1 Členstvo v mikroregióne
D 4.1.2 Členstvo v MAS
D 4.1.3 Spolupráca s Českou republikou
D 4.1.4 Spolupráca s partnermi z EÚ
D 4.1.5 Tvorba partnerstiev verejného a súkromného sektora na lokálnej úrovni
prinášajúca pozitívny efekt
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C 1 Prehľad stratégie obce Soblahov 2015 – 2023
CIEĽ A: ROZVOJ

CIEĽ B: RACIONÁLNE

CIEĽ C: DOBUDOVANIE

CIEĽ D: ZABEZPEČENIE

ĽUDSKÝCH ZDROJOV

VYUŽÍVANIE PRÍRODNÉHO

A ROZVOJ TECHNICKEJ

EKONOMICKEJ

A PODNIKANIA

POTENCIÁLU A OCHRANA

INFRAŠTRUKTÚRY

STABILITY

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

SAMOSPRÁVY

Priorita A1: Vzdelávanie a
rozvoj ľudských zdrojov

Priorita B1: Integrovaná ochrana a
racionálne využívanie vôd

Priorita C1: Vybudovanie technickej
infraštruktúry vo všetkých častiach obce

Priorita D1: Využívanie
verejných zdrojov Európskej
únie a SR

Priorita A2: Bytová politika,
sociálna politika a zdravotná
starostlivosť

Priorita B2: Formovanie obrazu krajiny,
priestorové a funkčné usporiadanie
územia obce, ochrana chránených území

Priorita C2: Výstavba, rekonštrukcia,
opravy a údržba obecných komunikácií,
ulíc a chodníkov

Priorita D2: Obnova obecného
majetku

Priorita A3: Podpora podnikania,
tvorba nových pracovných
miest.

Priorita B3: Odpadové hospodárstvo obce

Priorita C3: Zabezpečenie úpravy
a údržby verejných priestranstiev obce
a parkovacích plôch

Priorita D3: Manažment
využívania obecného majetku

Priorita A4: Rozvoj kultúry,
podpora športu a voľno
časových aktivít občanov

Priorita B4: Ochrana ovzdušia

Priorita D4: Partnerstvá

Priorita B5: Vytvorenie rekreačných zón,
rozvoj turizmu a cestovného ruchu
Priorita B6: Rozvoj nemotorovej dopravy
Priorita B7: Bezpečnosť obce
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C 2. Projektové zámery obce Soblahov 2015 - 2023

Projektový zámer

Rekonštrukcia kabín OŠK

Nositeľ

Predpokladané
náklady
(EUR)

Podiel obce na Pripravenosť
zámeru
financovaní
(EUR)
N

Predpokladaný
termín realizácie

Obec

20 000

2015-2016

6 000
N

Soc. služby + opatrovateľstvo

160 000

60 000

2015-2018
2015-2020

B 1.1.1
C 1.1.1

2015-2020

B 2.1.1

2016-2017

C 2.2.1
C 2.2.2

2016-2018

A 1.1.1

2016-2017

B 2.2.1
B 5.1.1

2016-2017

B 5.3.1

2015-2020

Obec

Miestne komunikácie

1 030 000

2015-2020

530 000
Z

Obec

Informačné a smerové tabule

10 000

0

2015-2016
N

Obec

Verejné osvetlenie

220 000

60 000
PD

Obec

2 720 000

20 000

A 4.3.1
A 2.2.1
A 2.2.8
A 2.1.3
C 2.1.1
C 2.1.2
C 2.1.3
C 2.1.4
A 3.2.3
B 5.2.3
C 2.3.2
B 7.1.4
C 1.3.1
B 2.2.9

Obec
N

Kanalizácia 2.etapa

opatrenie
PHSR

R

Komasácia

Obec

1 020 000

20 000
N

Vybudovanie chodníkov

Obec

55 000

35 000
N

Kotolňa + vykurovací systém ZŠ s MŠ

Obec

105 000

30 000
N

Náučný chodník

Obec

17 000

2 000
Z

Rekonštrukcia sochy sv.J.Nepomuckého

Obec

7 000
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2016-2017

B 5.2.1
B 5.2.2
B 6.1.1
B 6.1.2
B 6.1.3

2016-2019

D 2.1.1
D 2.1.2

2016-2018

A 1.1.4
A 4.3.2

2017-2018

C 2.2.3

2018-2020

C 2.3.6

2018-2019

C 2.3.5

2018-2020

C 2.3.4

2018-2020

A 3.4.1

2018-2020

A 1.1.2

2018-2020

A 1.1.3

2018-2020

C 1.3.2

2018-2020

A 4.2.5

N
Obec

Cyklotrasa Trenčín -Soblahov

315 000

15 000
PD

Rekonštrukcia Ob. Úradu

Obec

150 000

20 000
N

Detské ihriská

Obec

32 000

2 000
Z

Chodníky na cintoríne

Obec

15 000

15 000
N

Pasportizácia ciest

Obec

110 000

60 000
N

Dopravný monitorovací systém

Obec

70 000

30 000
N

Dopravné značenie v obci
Rekonštrukcia strechy miestneho
hospodárstva

Obec

12 000

7 000
N

Obec

30 000

5 000
N

Nová elektroinštalácia ZŠ s MŠ

Obec

54 000

24 000
N

Dokončenie nadstavby ZŠ s MŠ
Rozšírenie cintorína + potrebná
infraštruktúra

Obec

110 000

110 000
N

Obec

57 000

37 000
N

Dedinské múzeum

Obec

30 000
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D. REALIZAČNÁ ČASŤ
D 1. Personálne zabezpečenie aktivít
Zrealizovanie aktivít vytýčených v tomto Programe rozvoja vyžaduje značnú náročnosť
kladenú na personálne zabezpečenie. Nie je možné, aby manažment všetkých aktivít ležal
na pleciach jednej osoby a to starostu obce . Z tohto dôvodu je potrebné aby komisie OcZ
na seba prevzali iniciatívu i spoluzodpovednosť za riešenie úloh uvedených v tomto
programe a jednotliví členovia OcZ, v spolupráci so starostom, boli poverení konkrétnymi
úlohami. Taktiež je potrebné zapájať do plnenia aktivít vhodnou formou aj podnikateľské
subjekty a občanov obce, ktorí môžu byť v rôznych oblastiach veľmi nápomocní.
Plán aktivít počíta s výraznou podporou z fondov EU. Dobrým riešením v tejto oblasti by
bolo zabezpečenie jedného profesionálneho pracovníka – projektového manažéra pre
obec, resp. výhodnejšou formou pre mikroregión. Pracovník by podľa požiadaviek obce,
resp. obcí združených v mikroregióne vypracúval žiadosti o finančné prostriedky z fondov
EU a iných grantových programov a pracoval by na implementácii už schválených
programov a spolupracoval by s agentúrami, ktoré žiadosti po odbornej stránke
spracúvajú a odborne sledujú i ich plnenie. V rámci implementácie projektov by na seba
prevzal administratívne aktivity. Potrebné je však na túto pozíciu vybrať osobu, ktorá má
k problematike a k životu na vidieku osobitý vzťah. Vybrať vhodnú osobu s dostatočnou
motiváciou na túto prácu býva neraz obtiažne. Jej organizačné a finančné zabezpečenie
môže byť vecou členských príspevkov obcí do mikroregionálneho združenia alebo sa môže
obec snažiť získať prostriedky na projektového manažéra prostredníctvom podania
projektu.
Ďalšou formou zabezpečenia činností v oblasti projektového manažmentu je úzka
spolupráca s niektorou z profesionálnych firiem pôsobiacich v tejto oblasti. Zákazkové
riešenie vypracovania, či implementácie projektu sa často javí oveľa efektívnejšie ako
náklady na stáleho pracovníka. Dlhodobá spolupráca s jednou firmou taktiež umožňuje
firme detailnejšie poznať potreby obce, na druhej strane ponúka obci zvýhodnený prístup
pri riešení jej problémov ako aj finančné úľavy pri realizácii prác.
V prípade, že si vypracovanie žiadostí o finančné prostriedky z EU plánuje obec pokryť
sama vlastnými zamestnancami, dôležité je zúčastňovať sa vzdelávacích aktivít v tejto
oblasti (semináre, školenia k výzvam, k programom), aby obec nestratila kontakt s
aktuálnymi informáciami k danej problematike. Nevyhnutné je taktiež pravidelné
sledovanie

internetových

stránok

venujúcich

absolvovať kurz projektového manažéra.
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D 2. Stanovenie merateľných ukazovateľov
Merateľné ukazovatele sú mechanizmom na sledovanie plnenia jednotlivých opatrení
prostredníctvom vykonania aktivít. Slúžia na priebežnú kontrolu jednotlivých opatrení,
pričom majú byť zvolené tak, aby pokrývali celú škálu opatrení a pri kontrole ich plnenia
bolo zjavné napredovanie v dosahovaní cieľa, prípadne mohli byť odhalené odchýlky od
jeho dosiahnutia. Pre účely kontroly plnenia aktivít v Programe rozvoja Soblahov bolo
doporučené sledovanie nižšie uvedených ukazovateľov. Obec si v samostatnej prílohe
môže určiť východiskový stav indikátorov a naplánovať ich rozvoj do ďalších rokov. Podľa
stanoveného plánu môže kontrolovať ich plnenie.

Tab č. 25 Merateľné ukazovatele a ich hodnotenie
Ukazovateľ
Jednotka
Periodicita
hodnotenia
Počet obyvateľov žijúcich v
obci
počet
1x ročne

Zisťovacia
metóda
Štatistika

Saldo prirodzenej výmeny

+/ -

1x ročne

Štatistika

Saldo migrácie
% obyvateľov želajúcich si
zostať v obci
Počet zrekonštruovaných
objektov technickej
a občianskej infraštruktúry
Počet pracovných miest
vytvorených priamo v obci

+/ -

1x ročne

Štatistika

%

1x ročne

Počet nezamestnaných v obci
Počet domácností
separujúcich odpad
Počet domácností pripojených
na internet
Počet občanov ovládajúcich
počítačové zručnosti

Počet detí navštevujúcich
predškolské zariadenie

Počet detí navštevujúcich
školské zariadenie
Počet kultúrnych
a športových akcií
poriadaných v obci
Počet návštevníkov
kultúrnych a športových
podujatí poriadaných v obci
Počet návštevníkov obce

Prieskum
Interné zdroje
obce
počet

1x ročne

počet

1x ročne

počet

1x ročne

počet

1x ročne

počet

1x ročne

počet

1xročne

počet

1x ročne

počet

1x ročne

počet

1x ročne

Štatistika,
Partnerstvo
Štatistika
Interné zdroje
obce
Prieskum
Partnerstvo
Prieskum
Štatistika
Správa
príslušného
zariadenia
Partnerstvo
Štatistika
Správa
príslušného
zariadenia
Partnerstvo
Interné zdroje
obce
Interné zdroje
obce

počet

1x ročne

počet

1x ročne
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E. FINANČNÁ ČASŤ

E 1 Finančný plán

Na vykonanie jednotlivých opatrení tak, aby mohol byť do roku 2020 prostredníctvom
naplnenia priorít a špecifických cieľov naplnený strategický cieľ obce SOBLAHOV bude
potrebných asi 6 350 tis EUR. Na vykonanie všetkých aktivít je potrebné zabezpečiť viac
zdrojové financovanie – sústrediť finančné prostriedky od samosprávneho kraja, štátu,
podnikateľských subjektov, nadácií a v neposlednom rade Európskej únie, pretože obec sa
plánuje na celkovej čiastke finančných potrieb podieľať cca 1 126 tis EUR.
Finančný plán počíta v značnej miere so získaním prostriedkov z fondov EU a iných
dotačných programov. V prípade neúspechu obce pri ich získavaní, bude implementácia
plánovaných aktivít a realizácia stratégie rozvoja spomalená, resp. bude nevyhnutné
hľadať iné možnosti financovania aktivít ako napríklad úverové zdroje, súkromného
investora alebo sponzorstvo.
Podľa vývoja finančných možností, požiadaviek obce a rozpočtu na príslušný rok je možné
finančný plán každoročne prehodnotiť.

Tab č. 26 Finančný plán obce SOBLAHOV 2015 – 2020 v tis EUR
Potreba finančných
Financovanie z rozpočtu Financovanie z iných
Rok
prostriedkov
obce
zdrojov
2015

891,80

123,06

768,74

2016

1172

168,26

1 003,74

2017

1149,50

172,76

991,74

2018

1164,50

239,46

897,44

2019

1028,80

221,26

807,54

2020

956,20

201,26

754,94

6 350,2

1 126,06

5 224,14

SPOLU
zdroj: obec Soblahov
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E 2 Schválenie Programu rozvoja obce
Plán rozvoja obce Soblahov 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 Soblahov.
Predmetný program obce Soblahov bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva
uznesením č. 31/3-2015 dňa 10.06.2015.
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Použité skratky
CHVO – chránená vodohospodárska oblasť
IBV – individuálna bytová výstavba
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ZŠ – základná škola
MŠ – materská škola
ŠKD – školská družina
ČOV – čistička odpadových vôd
SWOT ANALÝZA – analýza silných, slabých stránok, zámerov a priorít
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