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Úvod
Posledná dekáda 20. storočia až po súčasnosť je poznačená kumuláciou procesov, ktoré výrazne
predznamenali dynamiku a charakter premien spoločensko-politických, hospodárskych,
sociálnych, sociálno-kultúrnych s celou škálou pozitívnych ale aj problémových dopadov na
spoločnosť i jednotlivé spoločenstvá na Slovensku. Významné sú nadnárodné súvislosti
prebiehajúcich procesov, keďže sa netýkajú len jednej krajiny, ale sú súčasťou priestorovo
širších premien, ktoré majú významné, prinajmenšom európske súvislosti. Premieta sa to, resp.
Odráža v európskych integračných procesoch, v hľadaní podôb štátnych i spoločných
európskych postupov, pri riešení problémov, pri usmerňovaní vývojových procesov, pri
hľadaní spoločných či koordinovaných politík.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je základným dokumentom, ktorým si obec pri
výkone svojej činnosti zabezpečuje rozvoj svojho územia a stará sa o potreby obyvateľov.
Je to strednodobý programový dokument, ktorý bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008
Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z. Pri spracovávaní boli
rešpektované zásady regionálnej politiky vlády Slovenskej republiky a princípy regionálnej
politiky Európskej únie zakotvené najmä v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom
fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a
ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a
ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 a v zmysle delegovaného nariadenia
Komisie (EÚ) č. 480/2014 z 3. marca 2014.
Program je komplexným dokumentom, integrujúcim otázky rozvoja fyzických štruktúr so
sociálnymi, ekonomickými a ďalšími aspektami. Preto má voči ostatným plánovacím
dokumentom spracovaným na miestnej úrovni zastrešujúcu funkciu. Na rozdiel od územného
plánu, ktorý rieši najmä otázky fyzického rozvoja územia (lokalizáciu zástavby a priestorové
regulatívy pre stavebný rozvoj, funkčné využitie rozvojových plôch), program rozvoja sa
podrobnejšie zaoberá otázkami ekonomického a sociálneho rozvoja, čím vo vzťahu
k územnému plánu plní komplementárnu funkciu.
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Aj napriek komplexnosti programu rozvoja nie je cieľom vyčerpávajúco obsiahnuť všetky
problémy a nájsť na všetky optimálne riešenie.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je v súlade s cieľmi a prioritami
ustanovenými v Národnom rozvojovom pláne a s metodikou na vypracovanie príslušného
PHSR pre obce a mestá.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Palárikovo 2015 – 2023 s výhľadom
do roku 2025 je v súlade s nasledujúcimi strategickými dokumentami na národnej úrovni,
úrovni samosprávneho kraja a na úrovni miestnej samosprávy.
Národná úroveň:
-

Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

-

Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011.

-

Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020.

-

Pozičný dokument Európskej komisie k Partnerskej dohode a program SR na roky
2014 – 2020

-

Operačné programy pre programové obdobie 2014 – 2020.

Úroveň samosprávneho kraja:
-

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja
2012 – 2018

-

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja

Úroveň miestnej samosprávy:
-

Územný plán obce Palárikovo

-

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Palárikovo

-

Program odpadového hospodárstva obce Palárikovo
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Zámer spracovania

1.

Hlavným zámerom spracovania programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja je vízia
progresívnej obce, ktorej hlavným cieľom je v čo najväčšej miere uspokojovať potreby
občanov, umožňovať rozvoj podnikateľských aktivít a cestovného ruchu na území obce a čo
najefektívnejšie využívať výhodnú geografickú polohu aj vnútorný potenciál za podmienok
trvalo udržateľného rozvoja.
Zámer spracovania PHSR
Zámer spracovania PHSR
Názov dokumentu

• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Palárikovo na roky
2015 – 2023

Forma spracovania

• pracovníkmi samosprávy,
• s pomocou pracovníkov kancelárie Mikroregiónu CEDRON –
NITRAVA

Riadenie
spracovania

procesu

• proces spracovania PHSR bol riadený pracovníkmi kancelárie MR
CEDRON – NITRAVA v spolupráci s externým expertom na
regionálny rozvoj
• obec si vytypovala členov pracovnej skupiny, ktorá bola zložená z
poslancov OZ, členov komisií pri OZ, zamestnancov OcÚ
• do procesu spracovania PHSR boli zapojené školy a školské zariadenia,
miestni podnikatelia, spoločenské organizácie a športové kluby
• verejnosť obce bola informovaná prostredníctvom miestneho rozhlasu,
prostredníctvom informačných tabúľ.
• Členovia pracovných skupín sa pravidelne zúčastňovali koordinačných
stretnutí, kde boli poskytované informácia k realizácii postupných
krokov prípravy PHSR
• Dotazníkový prieskum – občania, školy, podnikatelia.
• Ankety na verejných stretnutiach
• Verejné stretnutia s občanmi

Obdobie spracovania

• obdobie spracovania: máj 2015 – december 2015

Financovanie
spracovania

• náklady na samotné spracovanie PHSR sú hradené z členského
príspevku obce do Mikroregiónu CEDRON - NITRAVA
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2. Harmonogram spracovania PHSR
Harmonogram spracovania PHSR
Termín

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Záver
Zdroj: Vlastné spracovanie
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Metódy zapojenia verejnosti do prípravy PHSR
Metóda

Informovanie
verejnosti

Získavanie názorov
verejnosti

Zohľadnenie
názorov verejnosti

Tlačené materiály
Verejné informačné tabule

áno

Plagáty

áno

Využitie existujúcich médií
Účasť na miestnych aktivitách
a podujatiach

áno

Zverejňovanie informácií

áno

Stretnutia

áno

Relácie v obecnom rozhlase

áno

Webstránka

áno

áno

Stretnutia
Stretnutia s kľúčovými
ľuďmi/skupinami

áno

áno

áno

Koordinačné stretnutia

áno

áno

áno

Verejné stretnutia

áno

áno

áno

Návštevy v dotknutom území

áno

áno

áno

Brainstormingové stretnutia
s verejnosťou

áno

áno

áno

Dotazníky pre záujmové skupiny

áno

áno

áno

Dotazník pre širokú verejnosť

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Rozhovory a prieskumy

Poradné skupiny
Pracovné skupiny

Zdroj: Vlastné spracovanie
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Štruktúra dokumentu:
Úvod
Časť 1 - Analytická časť: obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie
obce, odhad 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,
Časť 2 - Strategická časť: obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných
špecifík a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov regionálnej
politiky s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia,
Časť 3 - Programová časť: obsahuje predovšetkým zoznam opatrení a aktivít na
zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce,
Časť 4 - Realizačná časť: zameriava sa na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia
a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania
a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný
a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov,
Časť 5 - Finančná časť: finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít,
inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obce.

Záver
Prílohy

-

Vyhodnotenie PHSR obce 2007 - 2013
Zoznam členov riadiaceho tímu
Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR
Evidencia podnikateľských subjektov
Evidencia mimovládnych organizácií
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3. Východiskové koncepčné dokumenty
K spracovaniu PHSR obce Palárikovo boli použité východiskové koncepčné dokumenty:



Územný plán obce Palárikovo bol schválený 07.1995, prvé zmeny a doplnky č.1/2004.



PHSR bol schválený na roky 2007 – 2013.



Register obnovenej evidencie pozemkov bol schválený v roku 2012



Program odpadového hospodárstva obce Palárikovo 2011 - 2015

4. Analytická časť
4.1.

Analýza vnútorného prostredia
4.1.1. História

Obec Palárikovo, v minulosti nazývaná Slovenský Meder, patrí k väčším sídlam okresu
Nové Zámky. História kraja , v ktorom obec leží siaha hlboko do predhistorickej doby. Svedčia
o tom archeologické vykopávky osídlenia od neolitu po stredovek, keltské pohrebisko z 3. až I.
storočia pred n. l., žiarové hroby strednej bronzovej doby, sídliskový objekt z rímskej doby a z
ranného stredoveku. Obec Meder je písomne doložená roku 1248, a to ako majetok kráľovien.
Do roku 1431 patrila do majetku Ctibora, ktorý bol majiteľom šurianskeho hradu. V rokoch
1308 - 1321 si ľud veľa vytrpel za vojen Matúša Čáka s Karolom Róbertom. Roku 1430 sa
regiónom dvakrát prehnali husitské vojská. 28.marca 1435 zasadal kráľovský súd , ktorý zrušil
závet Ctibora ml. a majetok prešiel na kráľa Žigmunda, ktorý Slovenský Meder daroval
za služby Michalovi Orsághovi. Meder Turci dobili v r. 1559. V roku 1617 sa z týchto príčin
spomína naša obec ako Puszta Megyer. V roku 1676 zhromaždili Turci v Nových Zámkoch
veľké vojsko na prepadnutie Moravy. Časť vojska bola umiestnená v severnej časti regiónu
dnešného Palárikova. Od roku 1690 patrila naša obec rodu Kaunitz z Moravy. Po roku
1690 podľa archívnych záznamov žijú v obci okrem pôvodných obyvateľov i kolonisti
z Moravy. Novousadlíci osídľovali naše územie v rokoch 1690- 1694.
Kuruckým povstaním a predovšetkým smrťou Dominika Ondreja Kounica končí sa
vzrast Nových Kounic - ako sa v tom čase nazývala naša obec. Jeho syn Oldřich Kounic nemal
o Nové Kounice záujem, pretože panstvo takmer nič nevynášalo, a tak ho 1. apríla 1730 predal
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kuruckému generálovi Alexandrovi Károlimu de Nagy Károly. Bo to práve on, čo dal v rokoch
1703-1710 ako kurucký generál spustošiť panstvo Kounicov.
Názov obce Tót Megyer sa vyskytuje prvý raz písomne v archívoch grófov Károliovcov
roku 1725. Gróf Károly dal postaviť na mieste bývalého kaštieľa grófa Kounica nový kaštieľ.
Postavili ho v neskorobarokovom slohu a začiatkom 19.storočia ho prestavali v klasicistickom
slohu. Má tvar písmena U. Pôvodne mal 90 izieb. Jeho exteriér tvorí 52 hektárový park.
V majeri za parkom bola veľká dielňa - fabrika s parnými strojmi. Roku 1820 sa v Mederi
realizovala výroba prvého celého železného pluhu v Uhorsku. Rod Károliovcov pôsobil v obci
až do roku 1945.
Dňa 1. augusta 1948 bola obec Slovenský Meder premenovaná na PALÁRIKOVO.
Obec je bohatá na rôzne pamätihodnosti. Komisia v súlade so zákonom o ochrane
pamiatkového fondu spracovala evidenciu pamätihodností. Už spomínaný kaštieľ, drevená
vodáreň / jedinečná technická pamiatka z r. 1861 / a kostol sv. Jána Nepomuckého z r. 1746 sú
zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných
kultúrnych pamiatok. Do zoznamu pamätihodností je zapísaných 32 pamätihodností medzi
iným : triumfálna brána so stajňami pre kone, sýpka, škola z r. 1863, fara z r. 1746, polyfunkčný
dom z r 1900, , spolkový dom z r. 1909 , pamätné tabule významným osobnostiam - Gabrielovi
Paulíkovi, Karolovi Strmeňovi, k založeniu medzinárodnej poľovníckej spoločnosti CIC,
pomníky, sochy , kríže , cintoríny , hospodárska dráha / úzkokoľajka/, pamätná izba ,... atď.
4.1.2. Geografické hľadisko
Obec leží na juhozápadnom Slovensku, v Podunajskej nížine, 12 km od Nových
Zámkoch a 8 km od Šurian. Z hľadiska územného členenia patrila v minulosti do Nitrianskej
župy, do okresu Nové Zámky , Nitriansky kraj. Celý kataster má rovinatých charakter
s kvalitnou poľnohospodárskou pôdou. Rozprestiera sa na aluviálnej nive rieky Dunaj.
Nachádzajú sa tu mnohé podmáčané výškovo poklesnuté terény, nazývané slaniská. Katastrálne
územie má rozlohu 5129 ha, t.j. s hustotou obyvateľstva 0,87 na 1 hektár , s nadmorskou
výškou 110 - 121 m. Obec sa rozprestiera po dvoch stranách umelého odvodového kanála
nazývaného „Cergát", alebo Dlhý kanál. Z hľadiska funkčného usporiadania jednotlivých zón
prevláda zóna s funkciou bývania. Zástavbu tvoria prevažne rodinné domy, čiastočne bytové
12
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domy do výšky max. 4 podlažné. Centrum tvorí občianska vybavenosť: pošta, obchodný dom,
škola, zdravotné stredisko, dom kultúry, obecný úrad. Priemyselná resp. poľnohospodárska
zóna je v okrajových častiach obce.
4.1.3. Prírodné zdroje
4.1.3.1.

Klimatické pomery

Územie obce Palárikovo patrí do teplej oblasti, do teplého, veľmi suchého okrsku s miernou
zimou (Atlas krajiny SR, 2002), súvisiace dotknuté územie so širším okolím do typu nížinnej
klímy teplej s priemernou ročnou teplotou 11 °C a s ročným úhrnom zrážok 600 - 850 mm.
4.1.3.2.

Geomorfologická a geologická charakteristika

Podľa geomorfologického členenia Slovenska ( viď Mazúr, Lukniš, Atlas krajiny SR, 2002) je
záujmová lokalita zaradená do sústavy: Alpsko-himalájskej, podsústavy: Panónska panva,
provincie: Západopanónska panva, subprovincie: Malá Dunajská kotlina, oblasti: Podunajská
nížina, celku: Podunajská rovina a časti: Novozámocké pláňavy.
Geologickú stavbu územia ovplyvňujú najmä fluviálne a eolické sedimenty kvartéru - terasy
súdržných zemín s pokryvom spraší, pod ktorými sa nachádza súvrstvie neogénnych
sedimentov. Reliéf na území obce Palárikovo má prevažne rovinný charakter, miestami tiež
charakter zvlnených rovín, t.j. s minimálnymi rozdielmi v nadmorskej výške.
Podľa geologickej mapy Podunajskej nížiny – Nitrianskej pahorkatiny (Pristaš et al., 2000),
základnej hydrogeologickej mapy listu 45 Nitra (Franko – Pospíšil, 1976) a archívnych
hydrogeologických vrtov uvedených v kapitole 2.2 (Geologická a hydrogeologická
preskúmanosť územia) sa na geologickej stavbe záujmového územia podieľajú sedimenty
neogénu akvartéru. To má taktiež vplyv na seizmicitu územia. Podľa STN EN 1998
"Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť“ sa záujmová oblasť nachádza v oblasti
o
s možnosťou výskytu seizmických otrasov maximálne 7 stupnice MSK - 64. V základnom
geochemickom type zastúpených hornín prevládajú ílovce. Z hľadiska vsakovania povrchových
vôd do podložia sú geologické pomery v danej lokalite nepriaznivé.
Neogén je zastúpený ílmi s vysokou plasticitou tr. F8, CH prevažne tuhej, menej pevnej
konzistencie, ílmi so strednou a nízkou plasticitou tr. F6, CI-CL prevažne tuhej, menej pevnej
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konzistencie, - ílmi piesčitými tr. F4, CS tuhej konzistencie, pieskami ílovitými tr. S5, SC
stredne uľahnutými až uľahnutými, miestami diageneticky spevnenými.
V nadloží neogénu od hĺbky 4,0 - 5,6 m vystupujú kvartérne zeminy zastúpené od povrchu
ornicou mocnosti 0,3 - 0,5 m miestami v podloží s humusovitou hlinou mocnosti 0,3 - 0,4 m.
Pôdny fond a jeho využitie

4.1.3.3.

Na štruktúre pôdnej pokrývky Palárikova sa podieľajú viaceré druhy a typy pôd. V Palárikove
nájdeme pôdy ílovito - hlinité, ktoré sa viažu predovšetkým na zrnitostne ťažšie riečne
uloženiny, na sprašové hliny. Palárikovo má černozemné, lužné pôdy a slaniská. Z hľadiska
využitia pôdneho fondu poľnohospodárska pôda v Palárikove zaberá 4053,84 ha, z toho orná
pôda 3784,78 ha a vinice necelých 19 ha. Z nepoľnohospodárskej pôdy zaberajú lesné pozemky
236,83 ha, zastavané plochy a nádvoria 365,61 ha. Celková výmera pôdy predstavuje 5129,39
ha.
Tabuľka – Pôdny fond obce v ha
Kataster
Palárikovo
V%

Spolu

5129,39
100%

Poľnohospodárska pôda (ha)

Nepoľnohospodárska pôda (ha)

Orná
pôda

Lesná Vodná
pôda pôda

3784,78
73,79%

Trvalé TTP
kultúry

Spolu

169,38

4053,84 236,83

3,30%

99,68
1,94%

79,03%

Zastav Ostatn Spolu
aná
á pôda
pôda
318,46 365,61 154,65 1075,55

4,62% 6,21%

7,13%

3,01%

20,97%

Zdroj: DataCube, 2015
Graf – Pôdny fond obce v %

74%
3%
2%
5%
6%
7%
3%
Orná pôda

Trvalé kultúry

TTP

Lesná pôda

Vodná pôda

Zastavaná pôda

Ostatná pôda

14

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Palárikovo 2015 - 2023

4.1.3.4.

Voda

Riečna sústava
Základnou riečnou sústavou územia obce Palárikovo je rieka Nitra, pretekajúca mimo územia,
no odvádzajúca z územia Palárikovo všetky povrchové vody prostredníctvom Dlhého kanála
(Cergát). Tento tok - odvodňovací kanál - je hlavným tokom územia. Je upravený a má
vybudované ochranné hrádze. Priamo odvádza z územia obce povrchové vody. V riešenom
území preteká niekoľko menších odvodňovacích kanálov, z ktorých je najvýznamnejší Hlavný
odvodňovací kanál. Tento je dlhý 1765,0 m. Odvodňuje zamokrené záhrady pozdĺž jeho trasy,
no tiež odvádza prívalové vody z prudkých lejakov v centre obce Palárikovo.
Okrem uvedených tokov sú v intraviláne obce občasne zatopené plochy a jedna trvalá vodná
plocha pri Osobitnej škole o rozlohe 0,95 ha, pričom je využívaná ako rybník. Priemerná hĺbka
je 1,2 m.
4.1.3.5.

Lesy

V katastrálnom území obce Palárikovo sa nachádzajú lesy vo výmere 176,51 ha. Viac ako 35,58
% z celkovej výmery lesov tvorí drevina jaseň s rozlohou 62,80 ha.. Druhý najväčší podiel tvorí
topoľ šľachtený s rozlohou 27,10 ha.
Tabuľka – Drevinové zloženie
Drevina
Agát

Výmera v ha

Percento

23,83

13,50 %

Borovica

1,67

0,95 %

Brest

1,97

1,11 %

Dub

19,02

10,78 %

Jaseň

62,80

35,58 %

Javor

5,55

3,14 %

Jelša

1,12

0,64 %

Lipa

0,51

0,29 %

Ostatné listnaté

5,75

3,26 %

Smrek

0,34

0,19 %

Topoľ

25,65

14,53 %

Topoľ šľachtený

27,10

15,35 %
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Vŕba
Spolu
Zdroj: Národné lesnícke centrum Zvolen, 201

1,19

0,67 %

176,51

100,00 %

Graf – Drevinové zloženie
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V katastrálnom území obce sú zásoby listnatej dreviny celkom v množstve 28 122 m3.

4.1.3.6.

Chránené územia

Medzi chránené územia patrí prírodná rezervácia „Palárikovské lúky“ a chránený areál „Park
v Palárikove“.
Prírodná rezervácia SKUEV097 „Palárikovské lúky“ boli vyhlásené v r. 2011 za účelom
ochrany zachovalých biotopov európskeho významu : Nížinné a podhorské kosné lúky (6510)
a Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340) a druh európskeho významu : pichliač úzkolistý
(Cirsium brachycephalum) a kunka červenobruchá (Bombina bombina).
Chránený areál Palárikovský park – vyhlásený v roku 1984. Ide o historický park v obci
s rozlohou 52 hektárov bol v druhej polovici 19. storočia navrhnutý v anglickom štýle.
„Natura 2000“ – je lokalizované v chránenom vtáčom území SKCHVU005 Dolné Považie.
Územie je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie druhov:
Krakľa belasá (Coracias garrulus) , kaňa močiarna (Circus aeruginosus), labtuška poľná
(Anthus campestris), strakoš kolesár (Lanius minor) a ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus).
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V Palárikove sa vyskytuje súbor 11-tich chránených stromov. Ide o duby letné, ktoré sa
nachádzajú v „Bažantnici“ , ktorá nadväzuje na chránený historický park. Majú kultúrny
význam, nakoľko patria medzi najrozmernejšie jedince v okrese.

4.1.4. Demografické zdroje
4.1.4.1.

Počet obyvateľov

Obec Palárikovo patrí medzi veľké obce. Počet obyvateľov k 31.12. od roku 2005 do roku 2006
klesol o 0,43 %. Od roku 2007 počet obyvateľov vykazoval klesajúci charakter. K 31.12.2014
bolo v obci 4 378 obyvateľov.
Tabuľka – Počet obyvateľov k 31.12.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
4432 4413 4441 4443 4426 4404 4332 4389 4366 4378
Počet obyvateľov
Zdroj: Štatistický úrad SR
Graf – Počet obyvateľov k 31.12.
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V roku 2005 tvorila mužská populácia väčšinový podiel z celkového počtu obyvateľov a to
51,67 %. Za celých 10 rokov sa počet mužov znížil o 5,11 %, v prípade žien ide o zvýšenie
počtu o 2,86 %.
Tabuľka – Pohlavná štruktúra
2005 2006 2007 2008
2142 2148 2178 2088
Ženy
2290 2265 2263 2355
Muži
Zdroj: Štatistický úrad SR

2009 2010 2011 2012 2013 2014
2231 2054 2192 2136 2222 2205
2195 2350 2140 2253 2144 2173
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Graf – Pohlavná štruktúra
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Demografické pohyby obyvateľstva

4.1.4.2.

V obci Palárikovo je mortalita a natalita evidovaná za posledných 10 rokov nasledovne:
Tabuľka – Natalita a mortalita
2005 2006
živonarod
41
39
ení
54
56
zomrelí
Zdroj: Štatistický úrad SR

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

44

42

38

59

54

48

38

43

54

57

61

51

60

49

47

61

Graf – Natalita a mortalita
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Okrem roku 2010, prevládala mortalita nad natalitou. Najvyšší počet zomrelých bol v rokoch
2009 a 2014 s počtom 61. Najvyšší počet živonarodených bolo v roku 2011 s počtom 16.
4.1.4.3.

Migrácia obyvateľstva

Od roku 2008 stále ubúda počet obyvateľov, najviac ľudí sa prisťahovalo v roku 2007 a to 98
ľudí. Najviac vysťahovaných bolo v roku 2006 a to 72 ľudí.
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2005

2006

65
70
prisťahovaní
41
72
vysťahovaní
Zdroj: Štatistický úrad SR
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Graf – Migrácia obyvateľstva
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V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú informácie o celkovom pohybe obyvateľstva v obci
Palárikovo. Na grafe vidieť, že demografické a migračné zmeny vytvárajú hodnoty celkového
prírastku/úbytku prevažne s klesajúcou tendenciou. Celkové saldo má prevažne negatívny
charakter.
Tabuľka – Demografické a migračné saldo, celkový prírastok/úbytok
2005 2006
Demografické
-13
-17
saldo
24
-2
Migračné saldo
Celkový
11
-19
prírastok/úbyt
ok
Zdroj: Štatistický úrad SR
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Graf – Demografické a migračné saldo, celkový prírastok/úbytok
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4.1.4.4.

Zloženie obyvateľstva podľa vierovyznania

Najpočetnejšou cirkvou v obci Palárikovo je Rímskokatolícka cirkev so 74,7 %-ným podielom.
Žiaden obyvateľ obce nie je bez vyznania.
Tabuľka – Zloženie obyvateľstva podľa vierovyznania
Náboženské vyznanie /cirkev
Rímskokatolícka cirkev
Gréckokatolícka cirkev
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Reformovaná kresťanská cirkev
Evanjelická cirkev metodistická
Cirkev československá husitská
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
Ostatné
Bez vyznania
Nezistené

%

Spolu
3270
4
9
0
0
0
0
0
0
1095

Spolu

74,7
0,1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
100

4378

Zdroj: Štatistický úrad SR (Sčítanie ľudu 2011)
Graf – Zloženie obyvateľstva podľa vierovyznania
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4.1.4.5.

Evanjelická cirkev
augsburského vyznania

Nezistené

Zloženie obyvateľstva podľa národnosti

Z hľadiska národnostnej štruktúry obyvateľstva v obci Palárikovo prevláda slovenská
národnosť s 96,9 %ným podielom z celkového počtu trvale bývajúceho obyvateľstva.
Národnostnú menšinu v obci tvoria obyvatelia s maďarskou (90 obyv.), maďarskou (10 obyv.),
českou (27 obyv.) a nemeckou (2 obyv.) národnosťou.
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Tabuľka – Národnostná štruktúra obyvateľov
Trvale
Bývajúce
obyvateľstvo

Z toho národnosť
Slovenská

Maďarská

Česká

Nemecká

Neistené

4378

4241

90

27

2

18

%

96,9%

2,1%

0,6%

0,0%

0,4%

Zdroj: Štatistický úrad SR (Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, 2011)
Graf – Národnostná štruktúra obyvateľov
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4.1.4.6.
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0%
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Zloženie obyvateľstva podľa vzdelania

Vzdelanie stupeň i druh je vyjadrením kvality populácie a je veľmi potrebným údajom pre
zhodnotenie ľudského potenciálu územia. Rovnako ide o významné údaje pri posúdení trhu
práce – hlavne jeho ponukovej zložky. Údaje v oblasti stupňa vzdelania sa získavajú zo sčítania
ľudu.
V nasledujúcej tabuľke je vzdelanostná štruktúra obyvateľov obce Palárikovo. Najväčšiu
zložku obyvateľstva tvoria s ukončeným úplným stredným odborným vzdelaním s maturitou
s 22,9 %-ným podielom z celkového počtu obyvateľov. Obyvateľov s ukončeným učňovským
vzdelaním bez maturity je o 282 menej, tvoria 15,7 %-ný podiel. Tretiu najväčšiu skupinu tvoria
obyvatelia s ukončeným základným vzdelaním a to s 16,4 %-ným podielom. Bez vzdelania je
evidovaných 2,6 % obyvateľstva.
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Tabuľka – Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania
Základné
Učňovské (bez maturity)
Stredné odborné (s maturitou)
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
Úplné stredné odborné (s maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Vyššie
Vysokoškolské bakalárske
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské
Vysokoškolské doktorandské
Vysokoškolské spolu
Vysokoškolské podľa zamerania:
- univerzitné
- technické
- ekonomické
- poľnohospodárske
- ostatné
Ostatní bez udania školského vzdelania

Spolu
713
680
373
147
995
166
48
106
325
19

%

656

15,1

Ostatní bez školského vzdelania
Deti do 16 rokov

113

2,6

Úhrn

4341

100

16,4
15,7
8,6
3,4
22,9
3,8
1,1
2,4
7,5
0,5

Zdroj: Štatistický úrad SR (Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, 2011)

Graf – Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva v %
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4.1.4.7.

Štruktúra obyvateľstva podľa produktívnosti
a ekonomickej aktivity

Pre celkový všeobecný rozvoj obce je dôležité vekové zloženie obyvateľov. Veková štruktúra
obyvateľstva obce Palárikovo je zložená z troch skupín: z predproduktívneho (do 15 rokov),
produktívneho (15-62 rokov) a poproduktívneho obyvateľstva (nad 62 rokov). Najväčšiu
skupinu v obci tvorí obyvateľstvo v produktívnom veku.
Tabuľka – Ekonomická produktivita obyvateľstva
2005

2006

Predproduktívne
674
693
obyvateľstvo 0-14
Produktívne
2811 2916
obyvateľstvo 15-62
Poproduktívne
947
804
obyvateľstvo 62 +
Zdroj: Štatistický úrad SR

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

649

675

716

697

656

639

654

645

2895

2825 2912

2806

2648

2948

2971

2934

897

943

901

1028

802

741

799

798

Graf – Ekonomická produktivita obyvateľstva
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Počet obyvateľov v predproduktívnom veku sa za 10 rokov mierne zvyšoval. Stúpajúci trend
má taktiež čiara počtu obyvateľov v poproduktívnom veku. Za 10 rokov sa ich počet zvýšil
o 4,19%.
4.1.4.8.

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo

Z celkového počtu obyvateľov 49,55% tvorí ekonomicky aktívne obyvateľstvo. 38,79%
z celkového obyvateľstva sú pracujúci obyvatelia (okrem pracujúcich dôchodcov). Veľkú
skupinu tvoria dôchodcovia, a to až 21,42%. Nezamestnaných je v obci 383, čo tvorí 8,82 %
z celkového počtu obyvateľov.
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Tabuľka – Ekonomická aktivita
Trval Prac Pracu Osob Osob Nez Štud Štud Osob Dôch Príje Deti iná
e
ujúci júci y na y na am enti enti y v odco mco do 16
obýva
dôch MD RD estn stred VŠ domá via via roko
júce
odco
aní ných
cnost
pom
v
via
škôl
i
oci

nezi
sten
á

4341

1684

198 2151

100,00
%

38,79
%

59
1,36%

25
0,58%

101

383 137

2,33%

8,82
3,16%
%

88
2,03
%

18
0,14%

930

5

694

21,42
0,12%
%

19

15,99
0,44% 4,56%
%

Zdroj: Štatistický úrad, 2014

Graf – Ekonomická obyvateľstva v %
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4.1.4.9.

Zamestnanosť/nezamestnanosť

V obci Palárikovo bolo za posledných 10 rokov najviac nezamestnaných v roku 2012 a to až
345 obyvateľov. Najmenej nezamestnaných bolo v roku 2008 s počtom 144.
Tabuľka – Počet nezamestnaných
Rok
Palárikovo

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

309

209

168

144

256

261

351

345

313

272

Zdroj: Štatistický úrad SR
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Graf – Vývoj počtu nezamestnaných
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4.1.4.10.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Zruční obyvatelia obce

V obci žijú títo zruční obyvatelia:
- Marián KURUC - umelecký kováč
- Peter OLVECKÝ – košikár
- Eva JALECOVÁ - výšivky
- Magda DERAJOVÁ - výtvarníčka
- Marta RÉVAIOVÁ - výtvarníčka
- Daša MARKUSKOVÁ - dizajnérka
- Mária BERKEŠOVÁ - kostímy pre bábiky
4.1.5. Administratívne kapacity obce
Meno a priezvisko

Okruh činnosti

Jozef Dernár, Mgr.

Starosta obce

Alžbeta Jankulárová

Prednostka obecného úradu

Mgr. Silvia Tóthová

Referentka
Podateľňa
Podateľňa
Sociálne veci
Opatrovateľská služba

Ľudmila Juríková

Mária Viteková

Evidencia obyvateľstva
Matrika

Magdaléna Jankejeová

Dane, poplatky
Pokladňa
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Ochrana prírody a krajiny
Ovzdušie
Odpady
Stavebný úrad

Ing. Iveta Markusková

Eva Kurucová

Rozpočet
Účtovníctvo

Ing. Adela Rusnáková

Účtovníctvo

Xénia Hložeková

Účtovníctvo

Vladimír Zálešák

Vedúci technických služieb

Peter Kovačik

Správca pohrebiska

Marta Révaiová

Vedúca domu kultúry

Mária Slažanská

Vedúca obecnej knižnice

Ivan Mančík

Tajomník obecnej telovýchovnej jednoty

Ing. Peter Tomšík

Hlavný kontrolór

Zdroj: www.palarikovo.sk

4.1.6. Sociálna infraštruktúra
4.1.6.1. Školská infraštruktúra
Oblasť školského vzdelávania zabezpečuje v obci materská škola a základná škola
s vyučovacím jazykom slovenským. Z hľadiska organizácie MŠ v roku 2015 bolo v obci päť
tried s celodennou starostlivosťou, ktoré navštevovalo 101 detí. O vzdelávací proces týchto detí
sa staralo jedenásť učiteľov.
Tabuľka – Prehľad MŠ Palárikovo k 15.9.2015
Územie

Triedy MŠ so starostlivosťou

Jazyk

Zriaďovateľ
Adresa

Týždennou
a nepretržit
ou

Celodennou

Poldennou

Priprav. triedy
v minulom
škol. roku

Tr.

Tr.

deti

Tr.

deti

Tr.

deti

101

1

14

1

41

deti

Materská škola
S
0
0
5
94111 Palárikovo,
Ul. J.A.
Komenského č.8
Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva, 2015

Učiteli
a

Asistent
učiteľa

11

0
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Tabuľka – Prehľad ZŠ Palárikovo k 15.9.2015
Územie

Jazyk

Org. vyu.

Druh ZŠ

Zriaďovateľ
Adresa

Žiaci

Triedy
nultom

Základná škola
1-9 4
S
0
94111 Palárikovo, Ul. J.A.
Komenského č.8
Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva, 2015

1.-4.

V ročníku
5.-9.
nultom

1.-4.

5.-9.

8

7

146

125

0

Učiteli
a

Asiste
nt
učiteľ
a

21

2

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že obec Palárikovo poskytuje základné vzdelanie prvého
a druhého stupňa pre 1.- 9. ročník. Základnú školu navštevuje 271 žiakov, ktorí sú rozdelení do
pätnástich tried a výučbu zabezpečuje dvadsaťjeden učiteľov.
Počet detí navštevujúcich materskú školu v obci je každým rokom mierne rastúci, to znamená,
že v obci sa zvyšuje počet mladých rodín. Naproti tomu počet detí navštevujúcich základnú
školu má klesajúcu tendenciu, čo môže byť spôsobené umiestnením detí do základných škôl
v mestách, blízko zamestnania rodičov.
Graf: Vývoj počtu detí v obci za obdobie 2002 - 2014
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Zdroj: Obec Palárikovo, 2015

Základná škola s materskou školou K. Strmeňa sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska,
v okrese Nové Zámky. Naša škola je plnoorganizované školské zariadenie, ktorého súčasťou
sú základná škola, materská škola, školský klub a školská jedáleň. V škole je desať ročníkov
a 16 tried.
Škola je samostatná budova, jej súčasťou je materská škola. Škola prešla v roku 2007
renováciou, prebehlo zatepľovanie, výmena okien, vybudovanie sedlovej strechy, opravy
fasády, výmena PVC podlahy v triedach.
Žiaci sa učia v 16 triedach, okrem nich sú zriadené a využívajú sa tieto odborné učebne:
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fyziky, chémie, biológie, matematiky, 2 učebne výpočtovej techniky, jazyková učebňa, veľká
a malá telocvičňa, spoločenská miestnosť – miestnosť využívame na besedy, stretnutia
s rodičmi, súťaže, na premietanie filmov a DVD, učebňa s interaktívnou tabuľou, pamätná izba
K. Strmeňa, relaxačná miestnosť.
Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.
Škola má vo svojom areáli k dispozícii átrium, školský pozemok s náučným chodníkom,
dopravné ihrisko, multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom, bežeckú dráhu a futbalové
ihrisko.
Škola má zabezpečený bezbariérový prístup, úpravy tried a hygienických zariadení pre potreby
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Personálne zabezpečenie
Vedenie školy:
Mgr. Eva Dubcová
Mgr. Ľubica Markusková

Riaditeľka
Zástupkyňa

Výchovno – vzdelávací proces zabezpečuje 19 učiteľov a 3 vychovávateľky.
4.1.6.2.Zdravotnícka infraštruktúra
Výrazný vplyv na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti má v obci umiestnené
zdravotné stredisko. Umiestnenie zdravotného strediska má dopad predovšetkým na
dôchodcov, pre ktorých by dochádzka za zdravotnou starostlivosťou predstavovala často
neúnosné finančné výdavky. Z pohľadu dôchodcov nezanedbateľnou skutočnosťou je fakt, že
v prípade potreby ich môže ošetrujúci lekár navštíviť doma. Existencia zdravotného strediska
výrazne zvyšuje aj "atraktivitu" obce z hľadiska prílivu obyvateľov a celkove svedčí o
kvalitnom infraštruktúrnom vybavení. Je dlhodobou snahou obce zachovať a podľa možností a
potrieb obyvateľov rozširovať služby poskytované strediskom. V stredisku sú dvaja obvodní
lekári, jeden detský lekár a zubár. Obec má aj samostatného zubného technika. V obci sa
nachádza aj lekáreň, ale chýba tu rehabilitačné zariadenie.
4.1.6.3.Sociálna infraštruktúra
Sociálna infraštruktúra je určená na uspokojovanie potrieb obyvateľstva. Jej rozmiestňovanie
je spojené so štruktúrou osídlenia ako aj veľkosťou obce. Zameranie a koncentrácia zariadení
sociálnej infraštruktúry je priamo spojená s potrebou racionalizovať dostupnosť k nej, stanoviť
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ich optimálnu kapacitu vo vzťahu k dopytu. Zmenou spoločensko-ekonomického systému
došlo k prerozdeleniu za rozvoj a financovanie sociálnej infraštruktúry medzi štátnu správu,
miestnu a regionálnu samosprávu a súkromný sektor.
4.1.6.4.Kultúrna infraštruktúra
Strediskom kultúrnej infraštruktúry v obci je kultúrny dom, ktorého kapacita je 450 sedadiel.
Kultúrny dom má viacúčelovú sálu a dve konferenčné miestnosti, taktiež vlastnú knižnicu.
Kultúrny dom disponuje javiskovým sedením, kuchynkou, šatňou, vlastným funkčným
ozvučením a osvetlením. Využitie kultúrneho domu umožňuje organizovanie kultúrnospoločenských podujatí prezentujúcich miestnych tradícií a zvykov miestnych obyvateľov ako
aj rôzne školské podujatia, divadelné predstavenia, príležitostné oslavy, koncerty a diskotéky
pre mládež. V rámci kultúrneho domu ani obce celkovo nie je zriadený verejný prístup na
internet. V kultúrnom dome sa aktivizujú a svoju bohatú činnosť vykonávajú tieto spolky a
krúžky: hudobný krúžok, krúžok šikovných rúk, 2 výtvarné, 2 spevácke, 2 jazykové, 2
divadelné a 3 tanečné krúžky. Obec disponuje vlastnými novinami vydávanými každé dva
mesiace, obecným rozhlasom a má aj web stránku s adresou www.obecpalarikovo.sk.
4.1.6.5.Priestory občianskej vybavenosti
Bankové a iné finančné služby
V obci sa nenachádzajú žiadne bankové ani finančné služby. Tieto služby občania využívajú v
okolitých mestách:


Šurany: SLSP, VÚB, Poštová banka, PRIMA banka, Poisťovňa Kooperativa, atď.



Nové Zámky a Nitra: SLSP, VÚB, PRIMA banka, OTB, Tatra banka, Poisťovňa
ALLIANZ, Kooperativa

Zariadenia kultúrnej, spoločenskej a športovej infraštruktúry:
Futbalové ihrisko
Volejbalové ihrisko
Tenisový kurt
Ihrisko pre plážový volejbal
Korčuliarska dráha /kolieskové korčule/
Scatebord - U rampy
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4.1.7.

Kultúrny a spoločenský život

Obec Palárikvo žije bohatým kultúrnym a spoločenským životom. V obci je pomerne veľa
tradičných adičných podujatí, ale taktiež každoročne je organizovaných aj niekoľko
príležitostných podujatí.
Január - páračky
Február - fašiangové popoludnie, plesy
Marec - Deň učiteľov, branný pretek na počesť oslobodenia obce
Apríl - šachový turnaj, stavanie mája
Máj - futbalový turnaj, hody
Jún - futbalový turnaj starých pánov o Palárikovský pohár
-

basketbalový turnaj
branno - športové hry

Júl - memoriál Perta Fiama
-

vatra zvrchovanosti spojená s opekaním

August - pietna spomienka na SNP
-

posedenie pri vatre

September - výstava ovocia a zeleniny
Október - stolnotenisový turnaj
-

súťaž kynológov o pohár starostu obce
koncert úcty k starším

December - mikulášske posedenie
-

vianočný koncert vďaky
štefanská zábava
silvestrovská zábava

4.1.8. Mimovládny sektor
Mimovládne organizácie vytvárajú rôzne zoskupenia a plnia najrozličnejšie poslanie.
Príkladom môžu byť napr. rôzne organizácie, ktoré vznikajú pri školách a sú založené vedením
školy alebo združením rodičov, jednorazové pasívne organizácie založené na jednu príležitosť
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(festival, výstavu, vianočnú pomoc deťom), organizácie prepojené s inými významnými
spoločenskými subjektmi alebo štátnymi štruktúrami a podobne.
V obci Palárikovo je zriadených 16 mimovládnych organizácií. Všetky majú právnu formu
občianskeho združenia.
-

Obecná telovýchovná jednota Palárikovo

-

Jednota dôchodcov na Slovensku , ZO Palárikovo

-

Slovenský zväz zdravotne postihnutých , ZO v Palárikove

-

Zväz športovej kynológie, MKK Pod strelnicou Palárikovo

-

Základná organizácia chovateľov poštových holubov Palárikovo

-

Základná organizácia Slov.zväzu záhradkárov Palárikovo

-

Miestna organizácia SČK Palárikovo

-

Miestna organizácia včelárov Palárikovo

-

F1 PADDOCK KLUB Palárikovo

-

Palárikovská ekologická spoločnosť

-

KLUB AKTIV Palárikovo

-

Poľovné združenie Bažant Palárikovo

-

MO Matice slovenskej v Palárikove

-

Združenie mariánskej mládeže v Palárikove

-

Mládežnícky spevokol Palárikovo

-

ZO dobrovoľného hasičského zboru Palárikovo

4.1.9.

Podnikateľské prostredie

Ekonomická štruktúra obce je vo všeobecnosti tvorená ekonomickými subjektmi súkromného,
občianskeho a verejného sektora disponujúcimi právnou subjektivitou, ktorý pre trh vytvárajú
a poskytujú hodnoty, ktorými uspokojujú svoje potreby. Ekonomika je vitálnym prvkom
fungovania obce a podmieňuje budúci rozvoj obce.
Podnikateľské

prostredie

je

v

obci

Palárikovo

tvorené

zväčša

mikropodnikmi

zamestnávajúcimi do 20 zamestnancov. V obci Palárikovo sa na zamestnanosti najvyššou
mierou podieľajú nasledovní zamestnávatelia:
-

Poľnohospodárske družstvo v Palárikove
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-

PoľnoSME s.r.o.

-

Italslova s.r.o.

-

INDOPO s.r.o.

-

Z.BullsAGRO s.r.o.

-

Panna s.r.o.

-

Agrodružstvo TP s.r.o.

4.1.10.

Materiálne zdroje
4.1.10.1. Stav vysporiadania vlastníckych vzťahov

Územný plán obce Palárikovo bol schválený 07.1995, prvé zmeny a doplnky č.1/2004.
4.1.10.2. Stav územnoplánovacej dokumentácie a PHSR
Register obnovenej evidencie pozemkov bol schválený v roku 2002, posledné PHSR bol
schválený na roky 2007 - 2013
4.1.10.3. Komunikačná sieť
Automobilová doprava
Sídelným útvarom Paláríkovo prechádza cesta III/06422, ktorá tvorí dopravnú kostru sídleného
útvaru a zabezpečuje dopravnú obsluhu priľahlého územia. Z hľadiska funkčnej triedy je cesta
III/06422 začlenená ako obslužná spojovacia komunikácia Cesta prechádza naprieč celým
sídelným útvarom. Je v dobrom technickom stave s kvalitným asfaltovým povrchom.
Hromadná doprava osôb SAD, mestská hromadná doprava
Spojenie riešeného sídelného útvaru s okolím je zabezpečené autobusovou (aj železničnou)
dopravou. Cez sídelný útvar po ceste III/06422 prechádzajú tri prímestské linky. Popri osadách
Ľudovítov a Číky po ceste II/75 prechádzajú tiež tri prímestské linky. Zo železničnej stanice
Palárikovo cez celý sídelný útvar do Dolného Kerestúru.
Železničná doprava
Železničná trať prechádza povedľa sídleného útvaru v smere Nové Zámky - Šaľa. Trať je
dvojkoľajová, elektrifikovaná. V samotnej stanici sa nachádza osem koľají. Súčasný stav
železničnej dopravy pre sídlený útvar je postačujúci.
Pešia doprava
Pešie komunikácie sú vybudované takmer pozdĺž všetkých komunikácií. Vo väčšine prípadov
sú však jednostranné a preto by bolo potrebné dobudovať chodníky aj po druhej strane.
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Pri budovaní nových komunikácií sa uvažuje aj s vybudovaním nových obojstranných
chodníkov.
4.1.10.4. Zásobovanie vodou
Zásobovanosť obyvateľstva na Slovensku pitnou vodou z verejných vodovodov v
porovnaní s okolitými európskymi krajinami je nedostačujúca. Úroveň rozvoja verejných
vodovodov je regionálne nerovnomerná, a jedným z rozhodujúcich faktorov je aj nedostatok
zdrojov podzemných vôd v pasívnych oblastiach (napr. juh stredného Slovenska a väčšina
východného Slovenska).
Obec Palárikovo má kompletné pokrytie verejným vodovodom. Verejný vodovod v obci
bude jedným z faktorov rozvoja v budúcnosti nakoľko pitná voda sa stáva strategickou
surovinou. Prevádzkovateľom je Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, závod Nové
Zámky.
Obec Palárikovo je zásobovaná pitnou vodou zo skupinového vodovodu Jelka - Galanta - Nové
Zámky, z ktorého je vybudovaný prívod pre Palárikovo a Tvrdošovce o DN 300 mm.
Jestvujúci objem akumulácie, ktorý predstavuje VOJ 2 x 1000 m3 vyhovuje aj pre výhľadovú
potrebu vody (60 % z Qm = 0,6 x 2795,755 = 1677,45 m3). ÚPN SÚ rozširuje jestvujúcu
vodovodnú sieť o ďalšie zásobné rády v severozápadnej časti SÚ (_as_ ulíc Krížna,
Štefániková, Mederská a Orechová) a tiež v novonavrhovaných uliciach, kde je
možná výhľadová zástavba IBV. Zásobovanie časti SÚ Ľudovítovo
bude samostatné z diaľkovodu Galanta - Nové Zámky, navrhnutým potrubím DN 100 mm.

4.1.10.5.

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Obec Palárikovo v súčastnosti nedisponuje komplexne vybudovanou kanalizáciou. Tento
nedostatok má vplyv na kvalitu života obyvateľov v obci. Hlavným problémom pri jej
dobudovaní je predovšetkým jej mimoriadne vysoká investičná náročnosť. Kanalizácia v obci
absentuje na nasledovných okrajových úsekov obce: Ľudovítov, Kerestur, Tehelňa a Drahy.
Pod kanalizáciou, v zmysle zákona č. 184/2002 Z.z. o vodách a o zmene a doplneníi niektorých
zákonov, rozumieme súbor objektov a zariadení určených na neškodné odvádzanie
komunálnych odpadných vôd, splaškových odpadných vôd a priemyselných odpadných vôd a
osobitných vôd a v prípadne stokovej siete delenej sústavy alebo polodelenej sústavy aj vody z
povrchového odtoku vrátane ich čistenia. (zákon č. 184/2002 Z.z., (vodný zákon) §2 ods.8).
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Pričom verejnou kanalizačnou sieťou sú odvádzané vody vznikajúce ľudskou činnosťou (z
domácností, komunálnej sféry, priemyslu a poľnohospodárstva) ako aj zachytené zrážkové
vody. V obci je vybudovaná kanalizácia v rozsahu 60% zastavaného územia. Odpadové vody
sú odvádzané do ČOV Nové Zámky. Obecnú kanalizáciu spravuje Západoslovenská
vodárenská spoločnosť Nitra, závod Nové Zámky

4.1.10.6.Plynofikácia obce, zásobovanie plynom
V minulosti bola v obci zrealizovaná plynofikácia. Plynofikácia mala pozitívny vplyv
na stav životného prostredia v obci, nakoľko sa znížil podiel popolu zo spaľovania uhlia z
komunálneho odpadu. Zemný plyn (ZP) je zo všetkých fosílnych palív pre životné prostredie
najpriateľnejší, pretože neprodukuje kysličníky síry, pevné častice a emituje aj omnoho menej
NOx a CO2. Samotná plynofikácia však má vplyv na zmenu zloženia komunálneho odpadu
(mierny nárast papiera, plastov a pod.).
Jedinou časťou obce, ktorá nie je plynofikovaná, je časť Ľudovítov. Toto má vplyv na
výrazné zníženie kvality života obyvateľov, ktorí sú nútený využívať alternatívne zdroje.
Obec je plynofikovaná prakticky na 100 %. Zdrojom plynu je VTL plynovod, ktorý je vedený
v blízkosti obce. Na začiatku obce, vedľa štátnej cesty od Šurian do Palárikova, je na ľavej
strane cesty osadená skriňová regulačná stanica plynu typu S 1200. Je v oplotení so všetkými
náležitosťami, t.j. el. prípojka, el. inštalácia, oplotenie základy, odorizácia,
základy príjazdná cesta. Rozvody plynu v obci boli vybudované ako kombinácia STL a NTL v
tlakovej hladine 100 kPA, 2,1 kPA. Plynom sú zásobovaní všetci odberatelia, ktorými sú
obyvatelia, maloodber i veľkoodber. Plyn je používaný na varenie, vykurovanie, prípravu teplej
úžitkovej vody.
Časť Ľ u d o v í t o v. V tejto časti nie je plynovod vybudovaný. Len v blízkosti sídla
severovýchodne je vedený VTL DN 150 PN 25. Plynofikácia územia je možná. Ako zdroj plynu
by slúžil VTL plynovod. Bolo by potrebné vybudovať samostatnú regulačnú stanicu plynu a
rozvody plynu.
Vzhľadom k tomu, že na území sú len rodinné domy, žiadny maloodber ani veľkoodber, javí
sa plynofikácia veľmi náročná ekonomicky. Bude výhodné uvažovať s elektrickou energiou.
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4.1.10.7.

Elektrifikácia obce, zásobovanie elektrickou energiou

Obec Palárikovo je v súčasnej dobe zásobovaná elektrickou energiou zo stožiarových
transformovní 22/0,42 kV. Transformovne sú napojené 22 kV vzdušnými prípojkami.

4.1.10.8.

Telekomunikačné siete

Telefonizácia sídla je zabezpečená z jestvujúcej automatickej telefónnej ústredne ATÚ, ktorá
je umiestnená v budove pošty, ktorá je digitalizovaná. V obci je dobré pokrytie aj sygnálmi
mobilných operátorov.
4.1.10.9. Infraštruktúra odpadového hospodárstva
Obec Palárikovo má nepochybne jeden z najlepších, ak nie najlepší systém riešenia odpadového
hospodárstva na Slovensku. Analýza systému nakladania s odpadmi v roku 1999 viedla k
záveru, že je ekonomicky neúnosné a neefektívne voziť využiteľné zložky odpadu na skládku.
V roku 2000 začali propagovať domáce kompostovanie. Na podporu obec zakúpila štiepkovač
pre občanov na drvenie konárov. Predtým, ako v obci zaviedli separáciu odpadu, uskutočnili
prieskum trhu potenciálnych odberateľov vytriedených druhotných surovín. Do roku 2004
zaviedli zber papiera a lepenky, viacvrstvových kombinovaných materiálov, skla, plastov,
pneumatík, opotrebovaných autobatérií a akumulátorov, kovových obalov, elektronického
šrotu, opotrebovaných káblov, veľkoobjemových odpadov, nebezpečných odpadov, drobných
stavebných odpadov. Na všetky tieto komodity majú zmluvných odberateľov. V domácnostiach
je zavedený vrecový systém zberu (domácnosti obdržia vrecia v rozsahu podľa potreby
zdarma). Separovaný zber je vo všetkých inštitúciách, reštauráciách, ale i na miestnom
cintoríne. Obec disponuje vlastným zberným dvorom a obecným kompostoviskom. Do zberu
sa zapája 98 % obyvateľov. Obec vypracovala projekt Integrovaného regionálneho systému
separovaného zberu. Do systému je zmluvne zapojených 29 obcí. Palárikovo je prvou
slovenskou obcou, ktorá sa prihlásila ku koncepcii Smerovanie k nulovému odpadu. Obci
spôsobuje problémy vodná erózia.
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Prehľad infraštruktúry obce
Infraštruktúra

Obec

Cestná sieť v km
Cesta I. triedy
cesty II. triedy
cesty III. triedy
Ostatné
Železničná sieť v km
Plyn v bm
Kanalizácia v bm
ČOV
Vodovod v bm
Vodný zdroj
Zber TKO
Klasický
Separovaný
Domové ČOV

35
0
0
8
27
13
24 000
16 200
V Nových Zámkoch
27 000
Gabčíkovo- Jelka

Spôsob vykurovania
Vedenie el. energie
Vzdušné
Káblové
Železničná stanica
Železničná zastávka
Autobus. stanica
Autobusové spojenie
Z toho expresné
Telefónny rozvod
Rozhlas
Káblová TV
Regionálne trasy TI
Medzinárodné trasy TI

separovaný
1
Zemný plyn,
Elektrifikované domy
X
X
1 / Palárikovo
1/ Ľudovítov
11 autobus. zastávok
Nové Zámky, Šurany, Šaľa
0
X
X
0
X

Zdroj: Vlastný zber
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4.1.10.10. Domový a bytový fond
Uvedené údaje boli čerpané z posledných dostupných údajov vyplývajúcich zo Sčítania ľudu
2011.
Tabuľka – Domový a bytový fond
Počet

Rodinné domy Bytové domy Spolu

Domov spolu

1428

42

1470

1655

Trvale obývané domy

1330

42

1372

1557

V%

93,1

100

Vlastníctvo - bytové družstvo

93,3

94,1

20

Vlastníctvo obec

3

V nich byty spolu

20
3

24

Vlastníctvo FO

1322

1322

1322

Vlastníctvo PO

8

8

8

Neobývané

98

98

98

Priemerný vek domu

50

Vlastníctvo ostatné
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Zdroj: Štatistický úrad SR (SODB 2011)
Na základe výsledkov zo Sčítania ľudu 2011 možno skonštatovať, že v roku 2011 celkový
domový fond v obci Palárikovo tvoril 1470 domov, z čoho 94,08 % (1372) bolo trvale
obývaných a 98 neobývaných. Z celkového počtu obývaných domov až 97,14 % (1428) tvorili
rodinné domy. V obci sa nachádza 42 bytových domov.
Tabuľka – Veková štruktúra domového a bytového fondu

Obdobie výstavby domov a bytov

Do roku 1945
1946-1970
1971-1980

V rodinných domoch

V bytových domoch

855
360
26

8
78
72
37
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1981-1990
1991-2001
2002-2011
Spolu

22
17
11

47
0
22

1428

227

Zdroj: Štatistický úrad SR (SODB 2011)
Graf – Veková štruktúra domového a bytového fondu
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Z celkového počtu domov až 52,15 % bolo postavených v rokoch 1946-1990. Najmenej
domov bolo postavených v období 1991-2001.

4.1.10.11.

Majetok obce

Inštitucionálny základ fungovania obecných samospráv bol položený z. č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, ako PO s právnou subjektivitou, ktorá hospodári s vlastným majetkom
a príjmami a zodpovedajúci za všestranný rozvoj územia.
Starosta obce je štatutárnym a výkonným zástupcom v majetko-právnych vzťahoch obce,
v pracovno-právnych vzťahoch voči zamestnancom a v administratívno-právnych vzťahoch je
správnym orgánom.
Druhým najdôležitejším orgánom samosprávy tu vystupuje obecné zastupiteľstvo, ktoré je
zastupiteľským zborom obce, zloženým z poslancov. Starosta i obecné zastupiteľstvo vzchádza
z priamych volieb a v rámci svojich kompetencií sa spolupodieľajú na formulovaní
a implementovaní obecnej politiky vo verejnom záujme.
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Tabuľka Majetok obce
Majetok

Nadobúdacia hodnota

Posledná účtovná hodnota

Obecný úrad
Kultúrny dom
Požiarnu zbrojnica
Zdravotné stredisko
Základná škola
Materská škola
Dom smútku
Poľnohospodárska pôda
Zberný dvor separovaného odpadu
Bývalý objekt obecnej polície – Mierová ul
strelnica
Športový areál
Priemyselný park
Iné
SPOLU

24 353,22
413 611,35
4 779,73
46 673,29
1 519 081,26
57 940,85
39 011,82
4 442 414,06
363 010,05
22 515,21
5 658,53
12 248,56
4 643 883,53

0
66.710,91
0
0
745 593,34
0
0
4 442 414,06
184 951,62
0
0
0
4 345 713,53

11 595 181,46

9 785 383,46

Zdroj: Obecný úrad Palárikovo, 2015
4.1.10.12.

Investičné aktivity obce za minulé obdobie

Za posledných 5 rokov obec investovala do nasledovných aktivít:
Tabuľka – Investičné aktivity za posledných 5 rokov
Názov investície
Priemyselný park Palárikovo

Spoločne za obnovu chránených
historických parkov

Obdobie
realizácie
2012 - 2014

Hodnota
5 227 292,31 €

2012 - 2014

879 003,91 €

Sociálna budova OTJ

2010

147 063,00 €

Ramenový nakladač kontajnerov

2013

25 303,00 €

Regenerácia centrálnej zóny obce

2011 - 2012

777 077,21 €

Rekonštrukcia základnej školy
a materskej školy
Kamerový systém

2007 - 2008

975 668,86 €

2011 - 2015

30 000,00 €

Fit park pre seniorov

2013

9

000,00 €

Zdroj: Obecný úrad Palárikov, 2015
39

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Palárikovo 2015 - 2023

4.1.10.13.

Plánované investičné aktivity

Obec Palárikovo má v pláne uskutočniť nasledovné investičné aktivity:
Tabuľka – Plánované investičné aktivity
Obec
Palárikovo

Palárikovo

Palárikovo

Palárikovo

Palárikovo

Palárikovo

Plánovaná
investícia
Rekonštrukcia
budovy na detské
jasle
Rozšírenie
obecnej
kanalizácie
Zníženie
energetickej
náročnosti
verejných budov
/ obecný úrad/
Zníženie
energetickej
náročnosti
verejných budov
/ základná škola/
Cyklochodník
z centra obce do
priemyselného
parku
Zvýšenie miery
zhodnocovania
odpadov
zameraním
na
recykláciu
nie
nebezpečných
odpadov

Čas

Rozpočet

2016 - 2017

300 000,00 €

2016 - 2018

3 200 000,00 €

2016 - 2017

2 200 000,00 €

2015-2016

300 000,00 €

2016-2018

1 000 000,00 €

2016- 2019

400 000,00 €

Zdroj: Obecný úrad Palárikovo, 2015
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4.1.10.14.

Zoznam voľných hospodárskych budov na území obce

Voľná
budova Stručný
a jej umiestnenie
popis

Majiteľ

Sýpka / Baračkoš Pôvodná Ing.
sýpka
Zoltán
Černák

Súčasná hodnota Stav, v akom sa Záujem/nezáujem
v Sk
nachádza
majiteľa
využiť
budovu a na čo
100.000,-

Stavba
bez nevyužíva
technologického
vybavenia

4.1.11. Cestovný ruch
Suma (ak je
to
releventné)

Zariadenia
H/M*

Názov, kontakt

Poľovnícky
kaštieľ
Palárikovo
Lesná 1
Tel:
0918444320

Kategória

III.*

Počet postelí

44

Počet stoličiek

70

Ponúkané aktivity

Poľovníctvo,
ubytovanie,
občerstvenie,
sauna,
posilňovňa,
perličkový
kúpeľ

Cena za noc (prípadne cenové
rozpätie)

78 – 98,00 €
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P**

Názov, kontakt

Penzión
Good night

Apartmány
U Jančiho

Štúrova 64

Štefánikova
58

Tel:
0905461258

Tel:

0905973631

0915876257

Kategória

Penzión

Penzión

Počet postelí

10

10

Počet stoličiek

40

50

Ponúkané aktivity

Ubytovanie,
stravovanie,
bazén

Ubytovanie

10,00-15,00
€

10,00 €

Cena za noc(prípadne cenové
rozpätie)

stravovanie

*Hotely
**Penzióny
Iný potenciál cestovného ruchu
Typ
zariadenia

Prevádzkovateľ

Adresa,
Kontakt

Kapacita

Prevádzková
doba (sezóna,
týždeň deň,)

Tenisové
kurty

Pavol Pálinkáš

Štefánikova
ul.č. 96

Organizované
skupiny,
individuálne
hranie,
permanentka

Sezóna jar-jeseň

Welnes
centrum

Poľno SME s.r.o.
Palárikovo

Remeselnícka
ul. č. 2

50

Celoročne
Denne
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Artézka
studňa

obec

Pod lipami 2
v oddychovej
zóne obce

Pramenitá vody celoročne
z hĺbky viac ako
200 m

Zdroj: Obecný úrad, Palárikovo, 2015
Miesto v obci Typ atrakcie
(extravilán,
intravilán)

Popis, charakteristika,
zvláštne črty, ktoré odlišujú
atrakciu od ostatných aktív
CR

Stupeň súčasného
využitia/návštevnosti

intravilán

Poľnohospodárska Artefakt koňa a úzkokoľajnej
úzkokoľajka
železničky umiestnený na
Štefánikovej ulici pre ceste
III/07422

Pravidelne navštevovaný

intravilán

Historický park

Výmera viac ako 52 ha, pri
poľovníckom kaštieli. Po
rekonštrukcii, náučné chodníky
s informačnými tabuľami o flóre
a faune, detské ihriská , voľne
žijúce zvieratá

Pravidelne navštevovaný

intravilán

Kaštieľ

Zapísaný v zozname národných
kultúrnych pamiatok SR

Poľovnícky kaštieľ hotel

intravilán

Rímsko-katolícky Zapísaný v zozname národných
kostol
kultúrnych pamiatok

Pravidelne navštevovaný

intravilán

Drevený vodojem Zapísaný do zoznamu národných
z roku 1869
kultúrnych pamiatok

Po rekonštrukcii
prístupný verejnosti /ako
rozhľadňa/ v historickom
parku

intravilán

Pamätná izba
Karola Strmeňa
v objekte
základnej školy

Významný básnik katolíckej
moderny

Prístupný verejnosti
prostredníctvom vedenia
základnej školy

intravilán

Náhrobok
Gabriela Paulíka

Významný národný buditeľ, kňaz Voľne prístupný na
a priekopník včelárstva
starom cintoríne

extravilán

bažantnica

Najstaršia bažantnica
v európskom región

Prístupná na dožiadanie
Lesy SR, OZ

Zdroj: Obecný úrad, Palárikovo, 2015
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4.2.

Analýza vonkajšieho prostredia

Vonkajšie prostredie je určované Európskou úniou a legislatívou Slovenskej republiky. V danej
oblasti je relevantný najmä Národný plán reforiem Slovenskej republiky platný pre roky 2014
a 2015. Jedná sa o opatrenia, ktorým sa vláda zaviazala plniť v nasledujúcom období
Konsolidačné opatrenia 2014 - 2015:


Zachovanie výnosu a zvýšenie úspešnosti DPH.



Registračné pokladnice pre lekárov a iné profesie.



Zrážková daň na finančných a nefinančných benefitoch od farmaceutických spol. pre
lekárov.



Ročné zúčtovanie Sociálnej poisťovne.



Úspory na mzdách (ESO).



Úspory na medzispotrebe (ESO).

Efektívnosť verejných výdavkov:


Transformácia a zlučovanie podriadených organizácií kapitol štátneho rozpočtu v rámci
ESO.



Zlepšenie finančného riadenia a hospodárenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.



Vyrovnané hospodárenie fakultných a univerzitných nemocníc.



Implementácia prvej fázy e-health ESO1.



Výdavkové priority - zvýšenie miezd učiteľom, zamestnancom úradov



práce, kapacít materských škôl.



Výstavba diaľnic.

Boj proti daňovým podvodom a analytické kapacity:


Tretia etapa akčného plánu formou opatrení na zlepšenie výberu daní: najmä
centralizácia informácií z mýtneho systému, registra motorových vozidiel a
obyvateľstva, prístup k informáciám o účtoch prešetrovaných osôb a firiem.



Zavedenie insolvenčného registra, registra diskvalifikovaných osôb a ratingu daňových
subjektov. Okrem toho sa zriadia špecializované senáty na krajských súdoch so
zameraním na daňovú oblasť.
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Posilnenie analytických kapacít a vybudovanie analytickej jednotky na Finančnej
správe SR.



Zverejňovanie platenia DPPO (daň z príjmov právnických osôb).

Služby zamestnanosti, dlhodobá nezamestnanosť:


Prioritizovanie poradenských a individualizovaných verejných služieb zamestnanosti
vrátane zvýšenia ich administratívnych kapacít s cieľom zlepšenia prístupu k
zamestnaniu pre dlhodobo nezamestnané osoby, pracovníkov s nízkou kvalifikáciou,
starších ľudí a žien.



Poskytovanie kariérneho poradenstva pre dospelých na zlepšenie uplatniteľnosti na trhu
práce.



Centralizácia databázy uchádzačov o zamestnanie a poberateľov sociálnych dávok,
kompletizácia a prepojenie s relevantnými inštitúciami.



Analýza čistej účinnosti a efektívnosti výdavkov jednotlivých opatrení aktívnej politiky
trhu práce.



Posilnenie finančných motivácii zamestnať sa - súbeh dávky v hmotnej núdze a mzdy.

Predškolské zariadenia:


Budovanie nových zariadení služieb starostlivosti o dieťa.



Rozšírenie kapacít materských škôl, rozšírenie existujúcich foriem výchovy a
vzdelávania o prípravné triedy materskej školy a zvýšenie časovej dotácie pre
predškolské vzdelávanie.

Nezamestnanosť mladých:


Prijatie systému záruk pre mladých ľudí do 29 rokov.



Identifikácia sektorovej potreby zručností na trhu práce a dopytu po kvalifikovanej
pracovnej sile prostredníctvom Národnej sústavy povolaní.

Odborné vzdelávanie a postavenie učiteľov:


Zvyšovanie miezd učiteľov.

45

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Palárikovo 2015 - 2023



Lepšie zapojenie zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov do systému odborného
vzdelávania a prípravy, podpora odbornej praxe žiakov vykonávanej priamo v
podnikoch a zmeny v normatívnom financovaní odborného regionálneho školstva s
cieľom posilniť kvalitu odborného vzdelávania.

Marginalizované rómske komunity:


Zvyšovanie počtu asistentov učiteľov.



Vydávanie učebníc a učebných textov v slovenskom a v rómskom jazyku.

Výskum a vývoj:


Opatrenia z Akčného plánu stratégie RIS3.

Transparentnosť regulácie sieťových odvetví:


Hodnotenie potreby ďalšej regulácie.



Zverejňovanie analýzy ku všetkým zásadnejším zmenám politík regulačného obdobia.



Vybudovanie dátového centra na webovom sídle URSO.

Prepájanie sústav a sietí:


Prepojenie plynárenských sietí s Poľskom a Maďarskom.



Prepojenie elektrizačných sústav s Maďarskom.

Energetická efektívnosť v podnikoch:


Podpora energetických auditov pre malé a stredné firmy.



Implementácia smernice o energetickej efektívnosti.

Verejná služba:


Reforma štátnej služby.



Model prevádzky Integrovaných obslužných miest.



Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo VS.

ESO - Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa.
Justícia:
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Skrátenie dĺžky súdneho konania.



Elektronický súdny spis.



Zavedenie elektronickej Zbierky zákonov SR.

Zdroj: Národný program reforiem Slovenskej republiky 2014

4.3.

SWOT analýza

Z výsledkov dotazníkov, ktoré vypĺňali občania obce Palárikovo, sme vypracovali SWOT
analýzu, ktorá kompletizuje vnútorné silné a slabé stránky obce, jeho vonkajšie príležitosti a
hrozby. Je to ľahko použiteľný nástroj na rýchle spracovanie prehľadu o strategickej situácii
obce. Je východiskom pre formulovanie stratégie, ktorá vznikne ako súlad medzi internými
schopnosťami obce a jeho vonkajším prostredím. Všetky štyri skupiny sme rozdelili do troch
kategórií, ktorými sú: Hospodárska oblasť, Sociálna oblasť a Environmentálna oblasť.
Tabuľka – SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

Hospodárske

Hospodárske

 Existencia priemyselného parku
 Existencia silných poľnohospodárske
podniky
 Existencia wellness centra
 Potenciál agroturistiky
 Existencia kaštieľa (kultúrno – historická
pamiatka) – ubytovanie, poľovníctvo,
bažantnica – zasadnutia rôznych
inštitúcií
 Park – historický park – chránený areál
IV. kategórie
 Drevená vodáreň – technická pamiatka –
rekonštrukciou – vyhliadková veža
 Mederské múzeum – zachovanie
miestnej architektúry + pôvodné
vybavenie a artefakty
 Kostol – národná kultúrna pamiatka
 Zaujímavý zoznam pamätihodností s 50
objektami
 Pamätné izba Karola Strmeňa
 Primeraná dostatočná obchodná sieť
 Vybudovaný kamerový systém




Nevyhovujúci stav niektorých úsekov
miestnych komunikácií.
Existencia neudržiavaných nehnuteľností
na periférií obce aj v centre obce

Sociálne


Absencia komunitného centra

Environmentálne



Nedobudovaná časť kanalizačnej siete
Dlhodobo neudržiavaný systém
odvodňovacích kanálov v obci
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 Dobrá spolupráca obce so spoločenskými
organizáciami aj podnikateľským
sektorom
 Dobré pokrytie signálom mobilných
operátorov
 Informatizácia verejnej správy
 Existencia voľných stavebných
pozemkov
 Výborná geografická poloha
 Blízkosť významných mestských sídel
prepojených s obcou dopravnou
a technickou infraštruktúrou
 Existujú všetky inžinierske siete
 Taxislužba v obci
 Existencia ÚPD a ukončený ROEP
Sociálne
 Existencia špecializované zariadenia
a hospicu s celoslovenskou pôsobnosťou
 Dom kultúry s rôznym využitím
 Lekárne 2x
 Existencia obecných novín, propagácia
aktivít a rôznych činností
 Zamestnávanie marginalizovaných
komunít a sledovanie primeraného
zastúpenia mužov a žien
 Existencia obecnej polície
 Existencia nájomných bytov
 Tradícia ochotníckeho divadla
 Tradícia hasičského zboru
 Tradícia poľovníctva, záhradkárstva,
 Tradícia futbalu
 Dostatočné kapacity školskej a
predškolskej infraštruktúry.
 Existencia osobitnej školy a odborné
učilište internátne
Environmentálne
 Regionálny zberný dvor – významné
zariadenia (spravuje 30 obcí)
 Čiastočné využívanie alternatívnych
zdrojov energie
 Uplatňovanie zákona o odpadoch (dôraz
na nútenú recykláciu)
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Príležitosti

Ohrozenia

Hospodárske

Hospodárske
















Pozitívna migrácia.
Možnosti cezhraničnej spolupráce.
Využitie ekonomického potenciálu.
Prílev domácich aj zahraničných
investícií do regiónu.
Možnosti partnerskej spolupráce
všetkých subjektov štátnej správy,
samosprávy a neziskových organizácií
zainteresovaných do oblasti sociálnych
služieb.
Rozvoj informačných technológií.
Možnosť čerpania prostriedkov z fondov
EÚ.
Silný potenciál pre ďalší rozvoj
cestovného ruchu.
Veľmi dobré napojenie obce na dôležité
dopravné koridory.
Atraktívne prostredie s potenciálom
pritiahnutia nového obyvateľstva do
obce.






Presun kompetencií na samosprávy bez
adekvátneho presunu finančných
zdrojov.
Zvyšovanie administratívnej záťaže vo
verejnej správe.
Nedostatok financií.
Občasné prejavy vandalizmu na
obecnom majetku
Finančný dopad na rozpočet obce
v dôsledku prísnejších predpisov na
ochranu životného prostredia.

Sociálne


Nepriaznivý demografický vývoj - trend
starnutia obyvateľstva.

Sociálne



Pomoc mladým rodinám pri získavaní
bývania v obci.
Hľadať riešenia zachovania starých
náhrobných kameňov na cintoríne

Environmentálne



Nízka miera vymožiteľnosti práva
v oblasti životného prostredia.
Občasný výskyt znečisťovania pôdy
odpadovými vodami

Environmentálne




Možnosť využitia alternatívnych zdrojov
energie.
Rozvoj odvetví využívajúcich
obnoviteľné domáce zdroje.
Zapájanie obyvateľov a nezamestnaných
pri úpravách a zveľaďovaní obce.
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4.4.

Zhodnotenie hlavných disparít a faktorov rozvoja

Obec Palárikovo sa nachádza v okrese Nové Zámky v najbližšom susedstve obce sú okresy Komárno,
Levice a Nitra. Všetky tieto okresy z hľadiska evidovanej miery nezamestnanosti a možností trhu práce
patria v rámci NSK k pomerne depresívnym (NZ – 10,16%; KN - 13,26% ; LV – 10,73% , NR – 7,32%
v roku 2015). Obec veľmi aktívne pristupuje k riešeniu nezamestnanosti na svojom území.
Z hľadiska dopravnej polohy, obec je situovaná v rámci izochróny dochádzky do okresných miest Šaľa
a Nové Zámky. Dopravná poloha obce tak čiastočne napomáha k migrácii za prácou do týchto
okresných miest.
V rámci riešenia problémov nezamestnanosti a podnikateľského prostredia je nutné sa oprieť o samotné
aktivity obce (priemyselný park, zberný dvor,...), ale aj o spoločné iniciatívy v rámci združenia
Mikroregión Cedron- Nitrava. Vzájomne podobný rozmer problémov by mohol priniesť spoločné
návrhy riešenia založených na využívaní miestnych endogénnych faktorov rozvoja (geografické
podmienky, produktívna pracovná sila, prírodné lokalizačné faktory).
Je výhodné orientovať sa na tie odvetvia hospodárskej činnosti v ktorých obec alebo združenie je
schopné ťažiť zo svojej ponuky lokalizačných faktorov, predovšetkým v oblasti rozvoja miestneho
trhu práce, podnikania a poznávania územia. Druhým pilierom rozvoja územia je udržiavanie
vysokej

úrovne

sociálneho

kapitálu

v miestnej

komunite

prostredníctvom

rozvíjania

medzikultúrnych väzieb medzi obyvateľmi obcí.
Z pohľadu sociálnej infraštruktúry sú v obci zastúpené všetky typy základnej občianskej vybavenosti,
ktoré sú momentálne na postačujúcej úrovni.
K faktorom rozvoja môžeme zaradiť prítomnosť CHVÚ – Dolné Považie a Slanisko, ktorého prírodný
potenciál možno využiť v oblasti ochrany a zachovávania miestnej biodiverzity, rozvíjania
cykloturizmu a poznávacieho turizmu.
V novom programovom období 2014 – 2020 sa očakáva pomerne značný presun finančných
prostriedkov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky pod rozpočtovú kapitolu rozvoja vidieka.
Veľký objem finančných problémov bude vyčlenených pre konvergujúce regióny, ktoré majú najmä
vidiecky charakter. Obce budú mať možnosť odstraňovať vlastné bariéry územného rozvoja
a stimulovať vlastný regionálny rozvoj prostredníctvom rôznych investičných i neinvestičných
projektov. Vysoká pridaná hodnota môže spočívať v projektoch budovania infraštruktúry a rozvoja
spolupráce. Obec by mala v rámci svojej vlastnej exekutívy vytvoriť orgán, ktorý by sa týmito budúcimi
výzvami dokázal kompetentne zaoberať.
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Identifikácia problémov

Oblasť

- Hospodárska oblasť

Identifikácia problému
Absentujúca

dopravná

cyklochodníkov,

vysoká

sieť

energetická

náročnosť verejných budov, existencia
neudržiavaných

nehnuteľností

na

periférii obce
Chýbajúce,
-

Sociálna oblasť

zariadenia

resp.

nedostatočné

sociálnej

a školskej

infraštruktúry
Výskyt
v extraviláne
- Environmentálna oblasť

kanalizačná

nelegálnych
obce,
sieť,

skládok

nedobudovaná
dlhodobo

neudržiavaný systém odvodňovacích
kanálov v obci, chýbajúce zariadenia na
separovanie odpadov.
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5.

Strategická časť

5.1.

Strategický cieľ

Identifikácia cieľov a popis rozvojovej stratégie
V nadväznosti na prijatú víziu obce Palárikovo bol stanovený globálny cieľ stratégie a naň
nadväzujúci súbor strategických a špecifických cieľov, ktoré sú členené do základných
časových období. Jednotlivé obdobia odrážajú predpokladanú dĺžku a náročnosť dosiahnutia
stanoveného cieľa. Ciele ďalej vstupujú do procesov tvorby samotnej stratégie programu,
pozostávajúcej z priorít, špecifických cieľov a opatrení, ktorých realizácia smeruje k napĺňaniu
definovaných cieľov.
Globálny cieľ
Zvýšenie kvality života na území obce prostredníctvom dobudovania chýbajúcej technickej
a sociálnej infraštruktúry.
Navrhnutý globálny cieľ programu predpokladá naplnenie sa vo väčšine jeho aspektoch do
konca roku 2023, výsledkom čoho chce obec dosiahnuť:


Zlepšenie životných podmienok obyvateľov obce



Odstránenie bariér miestneho ekonomického rozvoja

Strategický cieľ
Strategický cieľ nadväzuje na kľúčové problémy rozvoja identifikované v problémovej
analýze programu v troch oblastiach hospodárska, sociálna a environmentálna. Ich napĺňanie
povedie k postupnému odstraňovaniu týchto problémov a vytvorí tak podmienky pre
vyvážený ekonomický a kultúrny rozvoj obce.

52

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Palárikovo 2015 - 2023

Plánovací formulár
VÍZIA
Obec Palárikovo chce byť atraktívnou obcou, v ktorej obyvatelia budú žiť
v upravenom, čistom a bezpečnom prostredí s komplexne vybudovanou technickou a
sociálnou infraštruktúrou a zachovanou duchovno – kultúrnou identitou. Bude
vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj podnikateľského prostredia a tradičných
odvetví využívajúcich potenciál územia a rešpektujúcich princípy udržateľného
rozvoja, ochrany prírody a krajiny. Svojim občanom bude poskytovať kvalitné služby,
možnosti bývania a sebarealizácie ako aj kultúrneho a športového vyžitia
STRATEGICKÝ CIEĽ
Zabezpečiť predpoklady pre zvyšovanie kvality života obyvateľov obce Palárikovo, pre
zvýšenie konkurencieschopnosti, ekonomickej aktivity obce s cieľom udržateľného
rozvoja s rešpektovaním zachovania kvality životného prostredia a cieľov nadradených
strategických dokumentov.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Formulár cieľov a opatrení
Prioritná
oblasť
Hospodárska
Cieľ 1:
- Dopravná
infraštruktúra

- Prioritná oblasť - Sociálna

Opatrenie:
1.1 Zlepšenie dopravnej
situácie
mimo
bežných komunikácií
1.2 Skvalitnenie
dopravnej
infraštruktúry

Cieľ 2:
- Sociálna
infraštruktúra
- Školská
infraštruktúra
- Infraštruktúra
bývania
- Obecné budovy
- Športová
infraštruktúra
Opatrenie:
2.1. Zlepšenie sociálnej
infraštruktúry
2.2. Zlepšenie školskej
infraštruktúry
2.4.
Zlepšenie kvality
obecného majetku

Prioritná
oblasť
Environmentálna
Cieľ 3:
- Čistenie
odpadových vôd
- Separovanie
odpadov

-

Opatrenie:
3.1.
Zlepšenie
kvality
v oblasti
vodného
hospodárstva
3.2.
Zlepšenie
kvality
separovania odpadov

Zdroj: vlastné spracovanie
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6. Programová časť
Programová nadväzuje na strategickú časť a obsahuje už konkrétne opatrenia a samotné
aktivity, resp. projekty, ktoré sú priradené k jednotlivým cieľom a prioritám.
Pracovná skupina, resp.

riadiaci tím špecifikoval opatrenia, aktivity a stanovil poradie

dôležitosti opatrení a aktivít, projektov vrátane merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu.
Následne bol vypracovaný sumárny návrh aktivít a projektov ako východisko pre Akčný plán.
Riadiaci tím stanovil termíny realizácie aktivít, projektov (roky) a odhad ich financovania
(výška a zdroje financovania).

6.1 Opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým prioritám
Tabuľka prioritných oblastí, opatrení, projektov/aktivít
Prioritná oblasť – Hospodárska
Prioritná oblasť
Opatrenie
Projekt/Aktivita
1.1.Zlepšenie
dopravnej 1.1.1. Vybudovanie
HOSPODÁRSKA
infraštruktúry
mimo
cyklochodníka
bežných komunikácií
k priemyselnému
parku
1.2.Skvalitnenie dopravnej 1.2.1. Dobudovanie
infraštruktúry
nespevnených
komunikácií
a chodníkov
1.2.2. Rekonštrukcia
chodníkov
v na
Poštovej ul.
1.2.3. Budovanie
chodníkov (Krížna,
Cergátová
k wellnessu)
Prioritná oblasť – Sociálna
Prioritná oblasť
Opatrenie
Projekt/Aktivita
2.1.Zlepšenie
sociálnej 2.1.1. Vybudovanie
infraštruktúry
komunitného
centra
a denného stacionára
2.1.2. Výmena okien, oprava
fasády
na
budove
zdravotného strediska
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SOCIÁLNA

2.1.3. Detské jasle
2.2.Zlepšenie
školskej 2.2.1. Modernizácia
učební
infraštruktúry
materskej školy a úprava
okolia
2.2.2. Úprava okolia materskej
školy
2.2.3. Vybavenie odborných
učební základnej školy
2.2.4. Výmena okien – átrium
ZŠ a MŠ
2.3 Zlepšenie infraštruktúry 2.3.1.
Výstavba nájomných
bývania
bytov na hlavnej ulici
2.3.2.
Bytová výstavba
v zmysle UPD – Dukelská ul.
2.3.3. Budovanie nájomných
bytov - Hviezdoslavova
2.4
Zlepšenie
kvality 2.4.1. Rekonštrukcia bývalej
obecného majetku
MŠ na obecný úrad
2.4.2. Rozšírenie cintorína
2.4.3.
Zateplenie
budovy
obecného úradu
2.5 . Zlepšenie športovej
2.5.1. Vybudovanie
infraštruktúry
tenisových
kurtov
a basketbalového
ihriska

Prioritná oblasť – Environmentálna
Prioritná oblasť
Opatrenie
3.1.
Zlepšenie
kvality
Environmentálna
v oblasti
vodného
hospodárstva
3.2.
Zlepšenie
kvality
separovania odpadov

Projekt/Aktivita
3.1.1 Dobudovanie obecnej
kanalizácie
3.2.1 Obstaranie nových
mechanizmov
na
zabezpečenie
separovania
odpadov

Zdroj: Vlastné spracovanie
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7. Realizačná časť
Realizačná časť obsahuje popis postupov súvisiacich so samotnou realizáciou úloh
zadefinovaných v PHSR. Ďalej obsahuje monitorovací a hodnotiaci system, ktorý sleduje
merateľné ukazovatele. Taktiež táto časť obsahuje vecný a časový harmonogram realizácie
PHSR formou akčných plánov.
7.1. Úlohy obce pri realizácii PHSR
Samotná realizácia si vyžaduje systematickú prácu realizačnej skupiny, ktorú si určí
samospráva.
-

Obecné zastupiteľstvo monitoruje implementáciu akčných plánov obce
Palárikovo. Posudzuje a schvaľuje návrhy na zmenu a doplnenie akčných
plánov.

-

Realizáciu konkrétnych projektov Akčného plánu obce Palárikovo budú
zabezpečovať pracovníci obecného úradu a starosta obce.

-

Kontrolným orgánom budú poverené Komisie Obecného zastupiteľstva obce
Palárikovo, Obecná rada obce Palárikovo a hlavný kontrolór obce.

-

Akčný plán je vytvorený na obdobie 2015 – 2023, s potrebou pravidelného
prehodnocovania.

7.2.

Systém monitorovania a hodnotenia PHSR

Pravidelné monitorovanie a hodnotenie realizácie akčného plánu a jeho náväznosť na prioritné
osi je predpokladom pre úspešné napĺňanie cieľov PHSR. Postup monitorovania a hodnotenia:
1.

Starosta obce predkladá obecnému zastupiteľstvu raz ročne monitorovaciu

správu, ktorej obsahom je identifikovaný stav implementácie príslušného akčného
plánu
2.

Príslušná komisia OZ a hlavný kontrolór obce raz ročne predkladajú Obecnému

zastupiteľstvu hodnotiacu správu, ktorej obsahom je hodnotenie efektívnosti
implementácie akčného plánu. Taktiež skúma rozsah využitia finančných
prostriedkov, efektívnosť a účinnosť programovania, identifikuje faktory, ktoré
prispeli k úspešnosti alebo neúspešnosti implementácie programu.
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Plán hodnotenia a monitorovania
Plán priebežných hodnotení PHSR na obdobie 2015 - 2023
Typ hodnotenia

Obdobie

Strategické
hodnotenie

Raz
k 30.03.

Dôvod vykonania
ročne

podľa rozhodnutia obce

Operatívne hodnotenie
Tematické
hodnotenie
PHSR
Mimoriadne
hodnotenie

téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť v
2017, 2019, 2021,
monitorovacej správe za predchádzajúci kalendárny
2023
rok

podľa potreby

pri značnom odklone od stanovených cieľov a pri
návrhu na revíziu PHSR

Hodnotenie
na
konci na základe
rozhodnutia starostu obce, podnetu
celého
PHSR programovacieho poslancov; na základe protokolov vyšších kontrolných
alebo jeho časti obdobia
orgánov,...

57

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Palárikovo 2015 - 2023

7.3. Akčný plán
Akčný plán pre hospodársku oblasť
Opatrenie, aktivita

Termín Zodpovedný Financovanie

Merný ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Opatrenie 1.1. Zlepšenie dopravnej infraštruktúry mimo bežných komunikácií
Aktivita1.1.1.
Vybudovanie
cyklochodníka
k priemyselnému
parku

2017

Samospráva

IROP, Obec

Počet bm

3800

Počet bm

2800

Počet bm

1440

Počet bm

1000

Počet zariadení

1

Opatrenie 1.2. Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry
Aktivita
1.2.1.
Dobudovanie
2022nespevnených
2023
komunikácií
a chodníkov

Samospráva

Aktivita
1.2.2.
Rekonštrukcia
2017
chodníkov
na
Poštovej ul.

Samospráva

Aktivita
1.2.3.
Budovanie
chodníkov ( od
2018
Križana
po
Cergátovú ul. A
k wellnessu)

Obec

LEADER
Obec

Samospráva

LEADER
Obec

Akčný plán pre sociálnu oblasť
Opatrenie 2.1. Zlepšenie sociálnej infraštruktúry
Aktivita 2.1.1
Vybudovanie
2022
komunitného centra
a denného stacionára

Samospráva
Obec, LEADER
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Aktivita
2.1.2.
Výmena
okien,
2015oprava fasády na
2016
budove zdravotného
strediska
Aktivita 2.1.3.
Detské jasle

2017

Samospráva

Samospráva

Obec

Počet
m2 480
zrekonštruovanej
plochy

IROP, Obec

Počet

1

5

MFSR

Opatrenie 2.2. Zlepšenie školskej infraštruktúry
Aktivita 2.2.1.
Samospráva

IROP, Obec

Počet

Aktivita
2.2.2
Úprava
okolia 2017
materskej školy

Samospráva

Obec

Počet
m2
300
upravenej plochy

Aktivita
2.2.3.
Vybavenie
2017
odborných učební
základnej školy

Samospráva

IROP, obec

Počet

MFSR

Počet
m2
zrekonštruovanej
510
plochy

Modernizácia učební 2017
materskej školy

Aktivita
2.2.4.
2015Výmena okien –
2016
átrium ZŠ a MŠ

Samospráva

Obec

9

Opatrenie 2.3 Zlepšenie infraštruktúry bývania
Aktivita
2.3.1
Výstavba nájomných
2017
bytov na hlavnej
ulici

Samospráva

Aktivita
2.3.2.
Bytová výstavba v 2020zmysle
UPD
– 2023
Dukelská ul

Samospráva

Aktivita
2.3.3.Budovanie

2021

ŠFRB, Obec

ŠFRB

Počet

8

Počet

8

Počet

16

Obec
Samospráva

ŠFRB
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nájomných bytov Hviezdoslavova
Opatrenie 2.4 Zlepšenie kvality obecného majetku
Aktivita 2.4.1
Rekonštrukcia
bývalej
MŠ
obecný úrad

na

Aktivita 2.4.2
Rozšírenie cintorína

2019

Samospráva

20162017

Samospráva

Aktivita
2.4.3
Zateplenie budovy 2016
obecného úradu

Obec

Počet

1

Počet m2

18000

Obec
Samospráva

OP KŽP

Počet
m2
1150
zateplenej plochy

Opatrenie 2.5. Zlepšenie športovej infraštruktúry
Aktivita
2.5.1.
Vybudovanie
tenisových kurtov 2018
a basketbalového
ihriska

Samospráva

Obec, podnikateľ

Počet m2

290

Počet bm

7000

Počet bm

3000

Počet zariadení

4

Akčný plán pre environmentálnu oblasť
Opatrenie 3.1. Zlepšenie kvality v oblasti vodného hospodárstva
Aktivita 3.1.1
Dobudovanie
obecnej kanalizácie

ZVS
20192023

Aktivita
3.2.2.
Budovanie
kanalizácie – ul. 2016
Dukelská, ČSLA J.
Palárika

Samospráva

ENVIROFOND
Obec

Samospráva

OP KŽP, Obec

Opatrenie 3.2. Zlepšenie kvality separovania odpadov
Aktivita
Obstaranie

3.2.1. 2016
nových

Samospráva

OP KŽP, Obec
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mechanizmov
na
zabezpečenie
separovania odpadov
Zdroj: Vlastné spracovanie
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8. Finančná časť
Finančná časť je jednou z najdôležitejších oblastí PHSR a je kľúčovým miestom pre realizáciu
programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. V tejto časti je popísaná schopnosť obce
v priebehu implementácie PHSR zaistiť zdroje potrebné financovanie jednotlivých aktivít.
Zdroje môžu pochádzať z viacerých oblastí:
– súkromný sektor,
- verejná správa,
- fondy Európskej únie,
Vzhľadom na skutočnosť, že pri tvorbe PHSR neboli k dispozícii všetky relevantné podklady
je finančná časť vypracovaná orientačne a bude priebežne aktualizovaná podľa skutočnej
situácie v oblasti finančných zdrojov a reálnych možností realizácie jednotlivých aktivít..

8.1.

Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR

Indikatívny rozpočet - sumarizácia
ROK v tis. €
Prioritná
oblasť
2015
2016
2017
Hospodárska
politika
– 0
oblasť
Sociálna
politika
– 40,00
oblasť
Environment
álna politika
– oblasť

0

210,00

1 436,60

328,80

915,00

0

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Spolu

1 500,00

1 500,0
0

3 358,80

950,00

550,00

500,00

4 415,00

500,00

500,00

500,00

3 936,60

30,00

150,00

0

600,00

500,00

500,00

500,00

Zdroj: vlastné spracovanie

8.2.

Model viaczdrojového financovania jednotlivých projektov

Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica
Viaczdrojové financovanie v tis. €
Prioritná oblasť
Celkové
Verejné zdroje
náklady
EÚ
Štát
3 358,80
Hospodárska
Sociálna
4 415,00
Environmentálna
3 936,60
11 710,40
Spolu
Zdroj: vlastné spracovanie

2 854,99
3 372,44
3 346,11
9 573,54

335,88
396,75
393,66
1 126,29

VÚC

Obec

0
0
0
0

167,94
3 358,80
645,81
4 415,00
196,83
3 936,60
1 010,58 11 710,40

Spolu

Súkrom
né
zdroje
0
0
0
0
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Finančný rámec pre realizáciu PHSR

Názov
opatrenia

v tis. €

Hlavný
Náklady
Kód a
Klasifik ukazova
spolu
názov
ácia
teľObdobie
projektu/ak stavieb - výsledk realizácie
tivity
trieda
u,
a=b+e+f+
dosahu
g

Verejné zdroje
Verejné
zdroje
spolu

EŠIF
Vlastné

b=c+d+e

c

d

Súk
Úver
rom
ové
né
zdroj
zdr
e
oje
e

f

I. Oblasť hospodárstvo
1.1.
Zlepšenie
dopravnej
infraštrukt
úry mimo
bežných
komunikác
ií

1.1.1.
Vybudovani
2112e
Miestne
cyklochodní
komuni
ka k
kácie
priemyselné
mu parku

1.2.1.
Dobudovani
e
nespevnený
ch
komunikáci
ía
chodníkov
1.2.
1.2.2.
Skvalitneni Rekonštruk
e
cia
dopravnej chodníkov
infraštrukt na Poštovej
úry
ul.
1.2.3.
1.2.
Budovanie
Skvalitneni
chodníkov
e
(od Krížana
dopravnej
po
infraštrukt
Cergátová
úry
k wellnessu)
1.2.
Skvalitneni
e
dopravnej
infraštrukt
úry

Počet
bm

2017

208,80

208,80

10,44

198,38

2022

1 500,00

1 500,00

75,00

1 425,00

2023

1 500,00

1 500,00

75,00

1 425,00

6,00

114,00

2112Miestne
komuni
kácie

Počet
bm

2112Miestne
komuni
kácie

Počet
bm

2017

120,00

120,00

2112Miestne
komuni
kácie

Počet
bm

2018

30,00

30,00

50,00

50,00

50,00

2015

21,50

21,50

14,00

7,50

2016

21,50

21,50

14,00

7,50

1 500,00

28,50

II. Oblasť sociálna
2022
2.1.
Zlepšenie
sociálnej
infraštrukt
úry

2.1.1
Vybudovani
1274e
Počet
Ostatné
komunitnéh
zariaden
budovy,
o centra a
í
i.n.
denného
stacionára
2.1.2.
Výmena
okien,
oprava
fasády na
budove
zdravotnéh
o strediska

1264 Nemocn
ičné
Počet m2
budovy
zrekonšt
a
ruovane
zdravot
j plochy
nícke
zariade
nia
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2.2.
Zlepšenie
školskej
infraštrukt
úry

2.3
Zlepšenie
infraštrukt
úry
bývania

1263Školy,
univerzi
2.1.3.
ty
Počet
Detské jasle a budov
y na
vzdeláv
anie
12632.2.1.
Školy,
Modernizác
univerzi
ia učební
ty
materskej
Počet
a budov
školy a
y na
úprava
vzdeláv
okolia
anie
12632.2.2.
Školy,
Vybavenie
univerzi
odborných
ty
Počet
učební
a budov
základnej
y na
školy
vzdeláv
anie
1263Školy,
2.2.3.
univerzi Počet m2
Výmena
ty
zrekonšt
okien –
a budov ruovane
átrium ZŠ a
y na
j plochy
MŠ
vzdeláv
anie
2.3.1
1122 Výstavba
Trojbyt
nájomných
ové a
Počet
bytov na
viacbyt
hlavnej
ové
ulici
budovy
2.3.2.
1122 Bytová
Trojbyt
výstavba v
ové a
zmysle UPD viacbyt
– Dukelská
ové
ul
budovy

2.4
Zlepšenie
kvality
obecného
majetku

2017

300,00

300,00

15,00

285,00

2017

50,00

50,00

5,00

45,00

2017

60,00

60,00

6,00

54,00

2015

18,50

18,50

8,00

10,50

2016

18,50

18,50

8,00

10,50

2017

480,00

480,00

48,00

432,00

2020

500,00

500,00

50,00

450,00

2021

500,00

500,00

50,00

450,00

2022

500,00

500,00

50,00

450,00

2023

500,00

500,00

50,00

450,00

2021

480,00

480,00

48,00

432,00

2019

600,00

60000

30,00

570,00

2016

25,00

25,00

25,00

2017

25,00

25,00

25,00

Počet

2.3.3.Budov 1122 anie
Trojbyt
nájomných
ové a
Počet
bytov viacbyt
Hviezdoslav
ové
ova
budovy
2.4.1
1220Rekonštruk
Budovy
cia bývalej
pre
Počet
MŠ na
adminis
obecný
tratívu
úrad
1272Budovy
2.4.2
a miesta
Rozšírenie
Počet m2
na
cintorína
vykoná
vanie
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2.4.3
Zateplenie
budovy
obecného
úradu

2.5.
Zlepšenie
športovej
infraštrukt
úry

nábožen
ských
aktivít
1261Budovy
na
kultúrn
u
a verejn
ú
zábavu

Počet m2
zrekonšt
ruovane
j plochy

2.5.1.
Vybudovani
e tenisových
kurtov a
2111basketbalov Športov
Počet m2
ého ihriska
é
ihriská

2016

145,00

128,00

12,800

115,20

2018

150,00

150,00

150,00

2019
2020
2021
2022

500,00
500,00
500,00
500,00

500,00
500,00
500,00
500,00

25,00
25,00
25,00
25,00

475,00
475,00
475,00
475,00

2023

500,00

500,00

25,00

475,00

2016

570,00

570,00

28,50

541,50

2016

866,60

866,60

43,33

823,27

III. Oblasť environmentálna
3.1.
Zlepšenie
kvality v
oblasti
vodného
hospodárst
va

3.2.
Zlepšenie
kvality
separovani
a odpadov

3.1.1
2223Dobudovani Miestne
e obecnej
kanaliz
kanalizácie
ácie

Počet
bm

3.1.2.
222Budovanie
Miestne
kanalizácie
potrubn
Počet
– ul.
é
bm
Dukelská,
rozvody
ČSLA J.
vody
Palárika
3.2.1.
Obstaranie
nových
mechanizm
Počet
ov na
zariaden
zabezpečeni
í
e
separovania
odpadov

Celkom

11 710,41

11 710,41

10 699,83

1 010,58

Zdroj: Vlastné spracovanie
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Záverečná časť
Schválenie PHSR
•

Dokument

Názov: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

obce

Palárikovo
•

Štruktúra -

Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Záver
Prílohy

Spracovanie

•

Forma spracovania – s internými a externými kapacitami

•

Obdobie spracovania – 05/2015 – 12/2015

•

Pracovná skupina – počet členov 9

•

Počet stretnutí pracovnej skupiny - 2

•

Externá spolupráca – kancelária Mikroregiónu CEDRON NITRAVA

•

Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou – verejné stretnutie
s občanmi – 1s účasťou 100 občanov

Prerokovanie

Prerokovanie v orgánoch samosprávy:
Prerokovanie v Obecnej rade obce Palárikovo dňa 24.11.2015
•

Schválenie

Verejné pripomienkovanie občanmi obce dňa 20.11.2015

Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Palárikovo číslo OZ 10/151124
24.11.2015

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