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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Vážení obyvatelia, návštevníci a priaznivci obce Opoj!
Predkladáme Vám Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) obce
Opoj na roky 2021 – 2027. Dokument PHRSR a územno-plánovacia dokumentácia predstavujú
dva najzákladnejšie a najdôležitejšie strategické a plánovacie dokumenty na úrovni každej
jednej samosprávy v rámci Slovenska. Ich schválením v zastupiteľstve sa stávajú záväznými
nástrojmi systémového riadenia rozvoja samosprávy.
Vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja je zákonnou
povinnosťou každej obce, každého mesta. Táto povinnosť vychádza zo zákona č. 309/2014 Z.
z. o podpore regionálneho rozvoja. Dokument PHRSR obce Opoj obsahuje víziu rozvoja našej
obce ako aj zoznam opatrení, ktorých realizovanie je potrebné pre dosiahnutie vízie. Úlohou
samosprávy je zabezpečiť napĺňanie jednotlivých opatrení ako aj konzistenciu aktivít so
strategickým plánovaním a podmienkami podpory regionálneho rozvoja našej obce v zmysle
požiadaviek na čerpanie finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
Európskej únie.
Predkladaný dokument PHRSR obce Opoj na roky 2021 – 2027 je základným
strednodobým plánovacím dokumentom podpory regionálneho rozvoja a regionálnej politiky
na lokálnej úrovni. Priamo nadväzuje na strategické a programové dokumenty na vyššej
regionálnej a najvyššej národnej úrovni. Dokument rešpektuje lokálne špecifiká územia a práve
z ich analýzy stanovuje rozvojové opatrenia a aktivity, ktorých schválením sa obec Opoj
zaväzuje k ich plneniu. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Opoj je
spracovaný na obdobie rokov 2021 – 2027. Na jeho vypracovaní sa podieľalo viacero
externých a interných spolupracovníkov, poslanci obecného zastupiteľstva, zamestnanci
obecného úradu a v neposlednom rade samotní občania a organizácie pôsobiace v obci.
Týmto by som rád vyjadril svoje presvedčenie, že napredovanie obce v súlade s týmto
strategickým dokumentom bude prispievať k približovaniu sa k stanoveným cieľom, ktoré
pomôžu naplniť očakávania nás všetkých, ktorí v Opoji žijeme a ktorí sa aktívne zaujímame o
dianie v našej obci. Zároveň pevne verím, že my, obyvatelia obce Opoj, budeme aktívni počas
celého programového obdobia a budeme sa podieľať na tom, aby bol PHRSR otvorený a živý
dokument, schopný reagovať na nové, aktuálne podnety.
Srdečne sa chcem poďakovať všetkým, ktorí na tejto neľahkej a časovo náročnej
tvorbe programu aktívne participovali a prispeli tým k formovaniu budúcnosti našej obce.
Mgr. Peter Bartovič
Starosta obce Opoj
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ÚVOD
Strategický dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Opoj na roky 2021 – 2027 (ďalej iba „PHRSR“) bol vypracovaný na základe Zákona č. 309/2014
Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a v súlade s platnou metodikou na vypracovanie PHRSR,
ktorú vydalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
PHRSR je spolu s územným plánom základným dokumentom riadenia samosprávy a
podpory regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni. Cieľom dokumentu je dôkladná analýza
sociálnych, ekonomických, kultúrnych, environmentálnych, technických a iných podmienok
lokality ako aj identifikácia potenciálnych príležitostí a navrhnutie konkrétnych krokov pre
rozvoj obce. PHRSR má charakter strednodobého dokumentu, ktorý okrem opisu súčasných
podmienok obsahuje aj konkrétne reálne ciele a zámery obce. Tieto boli navrhnuté tak, aby
riešili aktuálne potreby obce vzhľadom na jeho finančné možnosti a iné danosti, boli v súlade
so stratégiou trvalo udržateľného rozvoja a prispievali k napĺňaniu cieľov štátnej regionálnej
politiky. Dokument PHRSR slúži ako významný podklad pri získavaní finančných prostriedkov
z európskych zdrojov i štátneho rozpočtu.
Dokument je členený na päť hlavných častí (A – E), ktoré sa následne delia na parciálne
časti v závislosti od daného kontextu:

Dokument sa vypracováva s možnosťou aktualizácie. Vzhľadom na to, že na tvorbe
PHRSR sa podieľajú samotní občania a zástupcovia obce ako aj podnikatelia a záujmové
skupiny pôsobiace v obci, je PHRSR najlepším odrazom skutočnosti, špecifík a potrieb lokálnych
aktérov. V tejto súvislosti možno PHRSR označiť za dokument, ktorý umožňuje občanom
a ďalším subjektom prevziať zodpovednosť za kvalitu svojho života, avšak slúži tiež aj ako
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propagačný materiál pre potenciálnych návštevníkov či domácich a zahraničných
investorov.
Tvorbu PHRSR obce Opoj zrealizovala spoločnosť e-Gemini s. r. o., ktorá bola vybraná
v procese verejného obstarávania. Spoločnosť pri tvorbe dokumentu spolupracovala
s pracovnými skupinami pozostávajúcimi z miestnych aktérov – občanov a odborníkov
z verejného, súkromného i mimovládneho sektora.
Ťažisková bola predovšetkým spolupráca so zástupcami Obecného úradu v Opoji,
občanmi a organizáciami pôsobiacimi v obci. Jednotliví aktéri poskytovali spoločnosti eGemini s. r. o. relevantné dáta prostredníctvom špeciálne zostavených dotazníkov, v ktorých
hodnotili doterajší rozvoj obce, silné a slabé stránky obce ako aj možnosti jej ďalšieho rozvoja.
Získané informácie z dotazníkov sa následne stali podkladom pre tvorbu PHRSR.
PHRSR obce Opoj je úzko previazaný so sektorovými operačnými programami, ktoré
boli vypracované na základe Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 a taktiež s Národnou
stratégiou regionálneho rozvoja SR do roku 2030. Táto stratégia stanovuje cieľ: „Integrovaným
a výsledkovo orientovaným prístupom k regionálnemu rozvoju a na základe využitia
vnútorného potenciálu regiónov zvýšiť do roku 2030 ich adaptabilitu, konkurencieschopnosť
a výkonnosť pri súčasnom zvyšovaní kvality života obyvateľov a pri rešpektovaní princípov
trvalo udržateľného rozvoja.“ PHRSR obce Opoj je v súlade s týmto cieľom, ako aj v súlade
s Koncepciou územného rozvoja Slovenska, Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Trnavského samosprávneho kraja na obdobie 2016 – 2023, Územným plánom veľkého
územného celku Trnavského kraja a Územným plánom obce Opoj.
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ČASŤ A – ANALYTICKÁ ČASŤ
A. I ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA
Základná charakteristika obce a jej stručný historický vývoj
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Základné informácie o obci
Obec Opoj s rozlohou 4,62 km2 leží v nadmorskej výške 135 m n. m. Z hľadiska
územnosprávneho členenia Slovenskej republiky sa obec nachádza v časti NUTS II Západné
Slovensko. V rámci NUTS III spadá Opoj do Trnavského samosprávneho kraja a v rámci NUTS IV
do okresu Trnava.
Obec Opoj
Kód obce
Názov regiónu

Názov kraja
Názov okresu

556 491
ZMO Jaslovské
Bohunice
Trnavský
Trnava

Štatút

Obec

PSČ

919 32

Prvá
písomná
zmienka

rok 1266

Nadmorská výška

135 m n. m.

Počet obyvateľov

1296

Rozloha

4,62 km2

Chotár obce Opoj sa rozprestiera na úrodnej Podunajskej
nížine. Väčšia časť katastrálneho územia sa nachádza na
Trnavskej tabuli, ktorá je z geomorfologického hľadiska
súčasťou Podunajskej pahorkatiny. Opoj možno zaradiť
medzi klimaticky teplejšie oblasti, ktoré charakterizuje
teplé a suché podnebie s miernou zimou a dlhším
slnečným svitom.
Od okresného mesta Trnava je Opoj vzdialený 10 km južne
a od hlavného mesta Bratislava 55 km severozápadným
smerom. Opoj s počtom obyvateľov 1 296 (k 31.12.2020)
spadá do kategórie malých obcí do 2000 obyvateľov.
Hustota obyvateľstva k 31.12.2020 bola 280,52 obyv./km2.
Z hľadiska hierarchizácie sídiel podľa nového územnosprávneho
členenia
Slovenska
je
obec
Opoj
charakterizovaná ako vidiecke osídlenie v najviac
urbanizovanom vidieckom priestore, v dosahu pôsobnosti
bratislavsko – trnavského ťažiska osídlenia prvej úrovne a
nitriansko-pohronskej rozvojovej osi prvého stupňa, ktorá
prepája centrá osídlenia prvej skupiny Trnava – Nitra – Žiar
nad Hronom – Zvolen.

Tabuľka 1: Základné charakteristiky obce Opoj, zdroj: ŠÚSR, e-obce, 2021

História obce
Okolie obce Opoj bolo v praveku vďaka všadeprítomnej vode vhodným miestom
na osídlenie. Najstaršími pozostatkami ľudskej aktivity v okolí Opoja sú nálezy zo staršej doby
kamennej, z obdobia približne 38 000 rokov. Priamo z katastrálneho územia Opoja pochádzajú
prvé nálezy až z mladšej doby kamennej, vymedzenej rokmi 5000 až 3300 rokov pred Kristom.
Od roku 550 n.l. prenikli na toto územie prví Slovania. V roku 833 vynikol spojením Nitrianskeho
a Moravského kniežatstva nový štátny útvar Veľká Morava. Tento útvar je mimoriadne dôležitý
aj pre poznanie histórie okolia Opoja, pretože práve v tomto období založili Slovania pri
Dudváhu veľké nížinné hradisko. Prvá doposiaľ známa písomná zmienka o Opoji sa nachádza
na listine nitrianskej kapituly z roku 1266.
Ďalšou veľmi pozoruhodnou listinou je listina Bratislavskej kapituly datovaná 14.júna
1310. Vo voľnom preklade listiny sa uvádza okrem iného aj to, že došlo k výmene majetkov
medzi komesom Matejom, synom komesa z Lefantoviec na jednej strane a Jenslinom –

richtárom trnavským na druhej strane. V roku 1510 teda o dve storočia neskôr získava zem Opoj
Pavol Holý, vedúca osobnosť medzi trnavskými Slovákmi. Z 18. storočia sa zachovalo viacero
listín, ktoré potvrdzujú existenciu sporov medzi opojskými a majcichovskými komposesormi.
Spory sa týkali hlavne polí a lúk nachádzajúcich sa medzi obcami a na ktoré si robili obe strany
nárok.
Začiatkom 20-teho storočia obyvateľov obce a okolitých obcí trápila bieda, hlad
a útrapy, ktoré sa v roku 1914 ešte zvýšili po vypuknutí prvej a neskôr druhej svetovej vojny.
Opoj ani po roku 1945 nezmenil svoj charakter poľnohospodárskej obce. V roku 1950 bolo
založené JRD. Súčasne sa začala obec rozvíjať. Medzi prvé projekty patrila výstavba budovy
MNV a materskej školy v roku 1951. V roku 1957 bola postavená požiarna zbrojnica a o 3 roky
neskôr sa v obci urobili chodníky a miestne komunikácie. V roku 1965 bola postavená budova
pre služby a bolo urobené verejné osvetlenie. Veľký význam pre obec mala výstavba
kultúrneho domu v roku 1970 a jeho slávnostné odovzdanie v roku 1973. V roku 1975 bol
postavený dom smútku a vyasfaltovali sa chodníky.
V roku 1975 prišlo k zlúčeniu obcí Opoj, Vlčkovce a Križovany do jednej obce
pod spoločným názvom Dudváh. Po rozdelení v roku 1990 sa Opoj stal opäť samostatnou
obcou.

Symboly obce
Erb obce:
Platným erbom obce Opoj je v modrom štíte striebornými gréckymi
literami alfa a omega sprevádzajú zlatý latinský kríž, prevýšený striebornou
lietajúcou holubicou a strieborným, zlatolemým zlato žiariacim Božím okom.
Znamenie je vložené do dolu zaobleného neskorogotického štítu.

Vlajka obce:
Vlajka obce Opoj pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo
farbách modrej, žltej, bielej, modrej, žltej, bielej a modrej. Ukončená je
troma cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Obrázok 1 a 2: Erb obce Opoj a Vlajka obce Opoj

K obecným insígniám ďalej patria pečať obce, zástava, krátka zástava, koruhva,
znaková zástava, kombinovaná alebo tiež “veľká” koruhva a štandarda starostu. Všetky sú
ladené v podobnom duchu, ako vyššie popisovaný erb a vlajka.

|6

Obyvateľstvo
Ukazovatele demografického vývoja majú veľmi silnú vypovedaciu schopnosť,
prezrádzajú veľa o sociálno-ekonomických podmienkach – minulých, súčasných, ale aj
budúcich. Vďaka analýze demografických ukazovateľov je PHRSR dokumentom, ktorý odráža
potreby občanov na lokálnej úrovni, preto je potrebné venovať tejto problematike pozornosť.

Vývoj počtu obyvateľov
Ukazovateľ vývoj počtu obyvateľov sa v priebehu rokov formuje v dôsledku
mechanického i prirodzeného pohybu obyvateľstva. V sledovanom období v rokoch 2011 –
2020 dochádzalo v obci Opoj k nárastu počtu obyvateľov. Zatiaľ čo ku koncu roka 2011 žilo
v Opoji 960 obyvateľov, o 10 rokov neskôr to bolo 1296 obyvateľov. Kľúčovým potenciálom
obce Opoj je predovšetkým výhodná poloha. Obec Opoj svojou polohou vytvára atraktívne
podmienky pre rozvoj bývania, čoho dôkazom je rastúci počet obyvateľov.

Vývoj počtu obyvateľov
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Graf 1: Vývoj počtu obyvateľov obce Opoj v rokoch 2011 – 2020, zdroj: ŠÚ SR

Pohyb obyvateľstva
Prirodzený pohyb obyvateľstva
Ukazovateľ prirodzený pohyb obyvateľstva je vyjadrený prostredníctvom hlavných
populačných procesov, ktorými sú pôrodnosť (natalita) a úmrtnosť (mortalita). V sledovanom
období v rokoch 2011 – 2020 boli tieto dva ukazovatele v obci Opoj v pozitívnom vzťahu –
počet živonarodených počas celej dekády prevyšoval počet zomrelých obyvateľov,
s výnimkou roku 2017 kedy bol počet narodených a zomrelých vyrovnaný. Za posledných 10
rokov najviac obyvateľov Opoja zomrelo v roku 2011, naopak, najviac sa narodilo v roku 2019.
Prirodzený pohyb dokumentuje nasledujúci graf a tabuľka.
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Prirodzený prírastok
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Graf 2: Vývoj prirodzeného pohybu obyvateľstva v obci Opoj v rokoch 2011 – 2020, zdroj: ŠÚ SR

Rok
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Tabuľka 2: Prirodzený pohyb obyvateľstva v obci Opoj v rokoch 2011- 2020, zdroj: ŠÚ SR

Mechanický pohyb obyvateľstva
Okrem prirodzeného pohybu má významný vplyv na vývoj počtu obyvateľov aj
mechanický pohyb obyvateľstva. Výsledkom mechanického pohybu je migračné saldo.
Mechanickým pohybom rozumieme migráciu (imigráciu a emigráciu, resp. prisťahovanie
a vysťahovanie), ktorú možno interpretovať aj ako indikátor celkovej atraktivity prostredia.
Rozhodovanie obyvateľov, či vo svojej súčasnej lokalite zostanú, sa deje na základe mnohých
faktorov: dostupných pracovných príležitostí, cenovej relácie nehnuteľností, kvality životného
prostredia, dostupnosti sociálnych služieb, možností trávenia voľného času, kvality dopravnej
infraštruktúry a podobne. V prípade, že viac ľudí z lokality odchádza ako do nej prichádza,
pravdepodobne existuje nesúlad medzi potrebami občanov a možnosťami lokality. V tejto
súvislosti je dokument PHRSR zdrojom cenných informácií, ktoré môže obec využiť vo svoj
prospech.
Počas celej uplynulej dekády prevyšoval počet prisťahovaných osôb nad počtom
vysťahovaných osôb z obce Opoj. Najviac, 43 občanov, opustilo Opoj v roku 2019. V tom istom
roku sa do obce prisťahovalo aj najviac osôb, 103 osôb, a najmenej 28, v roku 2012.
Najvyšší mechanický prírastok zaznamenal Opoj v roku 2019, najvyšší mechanický
úbytok v roku 2012. Počet prisťahovaných a vysťahovaných osôb v sledovanom období
a vzájomný vzťah týchto dvoch ukazovateľov dokumentuje nasledujúci graf a tabuľka.

Migračné saldo
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Graf 3: Vývoj mechanického pohybu obyvateľstva v obci Opoj v rokoch 2011 – 2020, zdroj: ŠÚ SR

Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Prisťahovaní

57

28

35

41

51

49

63

73

103

43

Vysťahovaní
Migračné
saldo

19

15

15

15

20

19

24

22

43

21

38

13

20

26

31

30

39

51

60

22

Tabuľka 3: Mechanický pohyb v obci Opoj v rokoch 2011 – 2020, zdroj: ŠÚ SR

Celkový prírastok obyvateľstva
Ukazovateľ celkový prírastok obyvateľstva je výsledkom súčtu celkového prirodzeného
prírastku/úbytku a mechanického (migračného) prírastku/úbytku. Súčet živonarodených
a prisťahovaných prevyšoval súčet zomrelých a odsťahovaných v obci Opoj vo všetkých
sledovaných rokoch. Najväčší celkový prírastok (71 občanov) bol v roku 2019.
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Graf 4: Vývoj celkového prírastku obyvateľstva v obci Opoj v rokoch 2011 – 2020, zdroj: ŠÚ SR

Štruktúra obyvateľstva
Pre dôkladnú demografickú analýzu je potrebné poznať aj demografické ukazovatele,
ktoré patria do takzvanej demografickej statiky. Síce táto kategória evokuje strnulý stav, sú
ukazovatele štruktúry obyvateľstva výsledkom predchádzajúceho populačného vývoja, t. j.
súčasnú štruktúru obyvateľstva ovplyvnil populačný vývoj za posledných 60 až 100 rokov
prostredníctvom prirodzeného a mechanického pohybu.

(Napriek tomu, že sčítanie obyvateľov v roku 2021 už prebehlo, v niektorých grafoch
a tabuľkách uvádzame údaje z predchádzajúceho sčítania z roku 2011. Údaje budú
aktualizované potom ako sčítanie obyvateľov z roku 2021 Štatistický úrad vyhodnotí).

Veková štruktúra obyvateľstva a index populačnej dynamiky
Poznanie vekovej štruktúry obyvateľstva môže byť užitočné predovšetkým z hľadiska
plánovania sociálnych potrieb občanov. Napríklad neustále sa zväčšujúca skupina starších
občanov môže indikovať potrebu budovania zdravotných stredísk, klubov či sociálnych
zariadení pre seniorov. Naopak, zväčšujúca sa skupina mladých ľudí pravdepodobne vyvolá
potrebu budovania detských ihrísk, centier voľného času, škôlok, škôl a podobne.
Z celkového počtu obyvateľov, ktorí žili v Opoji v roku 2020, bolo 68 % v produktívnom
veku, zhruba 12 % v poproduktívnom veku a 20 % v predproduktívnom veku. Uvedenú situáciu
dokumentuje graf č. 5.
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Graf 5: Vekové zloženie obyvateľstva v obci Opoj v rokoch 2011 – 2020, zdroj: ŠÚ SR

Celkovo môžeme v posledných rokoch pozorovať znižujúci sa priemerný vek občanov
Opoja – zatiaľ čo v roku 2012 bol priemerný vek Opojčanov 39,06 rokov, v roku 2020 to už bolo
38,3 rokov. Priemerný vek dokumentuje nasledujúci graf 6 a tabuľka 4.
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Graf 5: Vývoj priemerného veku v obci Opoj v rokoch 2011 – 2020, zdroj: ŠÚ SR

Uvedená veková štruktúra obyvateľstva je pomerne priaznivá, nakoľko je v obci
pozorovaný prirodzený prírastok a obyvateľov v produktívnom veku budú postupne nahrádzať
obyvatelia v predproduktívnom veku. Úlohou predstaviteľov obce bude aktívne reagovať na
tieto trendy a zabezpečovať obyvateľom všetky potrebné služby. V prípade obyvateľstva v
predproduktívnom veku je nevyhnutné zabezpečiť, aby bola kapacita základnej školy s
materskou školou dostatočná, aby bolo zariadenie dostatočne vybavené a aby v ňom bolo
poskytované vzdelanie na vysokej kvalitatívnej úrovni. V prípade obyvateľov, ktorí sa do obce
sťahujú, je nevyhnutné vytvoriť vhodné podmienky na to, aby si mohli v obci zabezpečiť vlastné
bývanie. Obyvateľom v poproduktívnom veku zároveň v budúcnosti vytvoriť priestor pre
poskytovanie širšieho portfólia služieb pre seniorov, napr. pre vybudovanie domova sociálnych
služieb a pod.
Vekovú štruktúru obyvateľstva je možné vyjadriť indexom populačnej dynamiky (index
starnutia) , ktorý predstavuje pomer poproduktívnej a predproduktívnej zložky obyvateľstva.
Index populačnej dynamiky vyjadruje, koľko obyvateľov v poproduktívnom veku (65+) pripadá
na 100 obyvateľov predproduktívneho veku (0-14 rokov). K 31.12. 2020 bol index starnutia 61,72,
čo znamená, že na 100 obyvateľov vo vekovej skupine 0-14 rokov pripadá takmer 62 osôb
starších ako 65 rokov. Na základe hodnôt indexu sa veková štruktúra obce Opoj charakterizuje
ako progresívna, pretože predproduktívna zložka prevláda nad poproduktívnou zložkou
obyvateľstva.

Rok
Priemerný
vek
Index
starnutia

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

38,8

39,06

39,02

38,88

39,02

38,83

38,65

38,69

38,4

38,3

87,32

90,14

84,56

79,27

81,29

77,54

72,77

72,43

67,36

61,72

Tabuľka 4: Priemerný vek a index starnutia v obci Opoj v rokoch 2011 – 2020, zdroj: ŠÚ SR

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
V roku 2011, kedy sa uskutočnilo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, z ktorého
vychádzame, žilo v Opoji 23 % obyvateľov so základným vzdelaním, 26 % obyvateľov
s učňovským alebo stredoškolským vzdelaním bez maturity, 25 % obyvateľov s maturitným
vzdelaním, 1 % obyvateľov s vyšším vzdelaním, 7 % obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním
a 15 % obyvateľov bez vzdelania, Ide o deti, ktoré ešte neukončili štúdium na základnej škole.
Podrobnejší prehľad vzdelanostnej štruktúry obyvateľov obce Opoj dokumentuje nasledujúci
graf.
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Graf 7: Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva, zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, 2011

Národnostná štruktúra obyvateľstva
Národnostné zloženie obyvateľstva je zaujímavé sledovať z hľadiska kultúrnej
rozmanitosti, ktorá stojí za existujúcimi lokálnymi zvykmi a tradíciami a pôsobí na vznik nových.
Posledné dostupné údaje o národnostnom zložení v jednotlivých lokalitách Slovenska
pochádzajú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011. V roku 2011 žilo v Opoji 960
občanov, z ktorých 93,5 % tvorili občania slovenskej národnosti. Ďalších 5,9 % občanov v sčítaní
národnosť neuviedlo alebo boli príslušníkmi národnosti, ktorú formulár sčítania neponúkal. Zo
zvyšnej časti obyvateľstva boli zastúpení občania s maďarskou, poľskou, moravskou,
ukrajinskou a rusínskou národnosťou (0,1 %).
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Graf 8: Národnostná štruktúra obyvateľstva, zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, 2011

Religiózna štruktúra obyvateľstva
Podobne ako národnosť, aj náboženské zloženie má vplyv na vývoj a myslenie
spoločnosti. Podľa sčítania z roku 2011 boli v Opoji najviac zastúpené skupiny
s rímskokatolíckym vyznaním (82 %), bez vyznania (5,2 %) a skupina, ktorá v sčítaní svoje
vierovyznanie neuviedla (10,81 %).
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5,2 %

nezistené
11,4%
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augsburského
vyznania
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Graf 9: Religiózna štruktúra obyvateľstva, zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, 2011

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
Ekonomická aktivita predstavuje ďalší z faktorov, ktoré výrazne vplývajú na potreby
občanov. Podľa posledných dostupných údajov o ekonomickej aktivite, ktoré pochádzajú zo
Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011, žilo v čase sčítania v Opoji 40,3 % pracujúcich
občanov. Nezamestnaných bolo 5,8 % občanov, strednú alebo vysokú školu navštevovalo
5,65 % z celkového počtu občanov. Dôchodcovia sa na obyvateľstve Opoja podieľali 20
percentami, deti do 16 rokov 15,7 percentami. Podrobnejší prehľad štruktúry obyvateľstva
podľa ekonomickej aktivity dokumentuje nasledujúca tabuľka.

Obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity
Pracujúci (okrem dôchodcov)

Počet osôb

Podiel (%)

387

40,3

Pracujúci dôchodcovia

18

1,9

Osoby na materskej dovolenke

11

1,14

Osoby na rodičovskej dovolenke

21

2,2

Nezamestnaní

56

5,8

Žiaci stredných škôl

41

4,3

Študenti vysokých škôl

13

1,35

7

0,73

192

20

0

0

151

15,7

63

6,56

Osoby v domácnosti
Dôchodcovia
Príjemcovia kapitálových príjmov
Deti do 16 rokov
Iní, nezistené

Tabuľka 5: Štruktúra obyvateľstva obce Opoj podľa ekonomickej aktivity, zdroj: SODB, 2011

Nezamestnanosť
Nezamestnanosť má výrazný vplyv na rozvoj každej lokality, predovšetkým
prostredníctvom kúpnej sily obyvateľstva na jednej strane a celkovej atraktivity prostredia na
druhej strane.
Počet uchádzačov o zamestnanie v obci Opoj má klesajúci charakter počas
sledovaného obdobia počas rokov
2015 - 2019. V roku 2020 je
zaznamenaný výraznejší nárast. Ku
dňu 31.12. 2020 bolo evidovaných 34
uchádzačov o zamestnanie, v roku
2019 ich bolo evidovaných 13.
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo
nachádza
pracovné
príležitosti
prevažne v Trnave, v Bratislave, a v
širšom okolí.
Miera priemernej
evidovanej nezamestnanosti v rámci
Slovenska predstavuje k tomuto
dátumu 7,60 %. (ÚPSVaR, 2020)
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Z hľadiska vekovej štruktúry uchádzačov o zamestnanie môžeme skonštatovať, že
medzi nezamestnanými obyvateľmi obce Opoj početnú skupinu tvoria v priemere osoby vo
veku 40 – 44 rokov a osoby staršie ako 50 rokov (znevýhodnení uchádzači o zamestnanie).

Počet UoZ

do 20 r.

20-24 r.

25-29 r.

30-34 r.

35-39 r.

40-44 r.

45-49 r.

nad 50 r.

k 31.12.2015

2

4

4

4

4

8

5

7

k 31.12.2016

0

3

3

3

3

2

1

11

k 31.12.2017

1

1

1

5

0

2

2

3

k 31.12.2018

0

0

2

0

1

1

2

5

k 31.12.2019

0

0

2

2

2

4

2

1

k 31.12.2020

0

5

7

2

5

5

4

6

Tabuľka č. 6.: Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie podľa veku v obci Opoj 2015 – 2020, zdroj: ÚPSVR

Ak sa pozrieme na skupinu nezamestnaných z hľadiska dĺžky evidencie osoby na úrade
práce, na účely komunitného plánovania je podstatné sledovať aj skupinu dlhodobo
nezamestnaných (osôb bez práce dlhšie ako 1 rok). Podiel dlhodobo nezamestnaných na
celkovom počte nezamestnaných bol v Opoji najvyšší v roku 2018. V súčasnosti je podiel
dlhodobo nezamestnaných na úrovni 3 % z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie.
Počet UoZ

do 3
mes.

4-6
mes.

7-9
mes.

10-12
mes.

13-24
mes.

25-48
mes.

nad 48
mes.

Podiel
dlhodobo
nezamest.

k 31.12.2015

12

8

5

2

7

3

1

29 %

k 31.12.2016

9

7

6

1

2

1

0

11,5 %

k 31.12.2017

6

4

2

1

1

0

1

13,3 %

k 31.12.2018

1

5

3

0

0

1

1

18,2 %

k 31.12.2019

4

7

1

0

1

0

0

7,7 %

k 31.12.2020

3

15

9

6

0

1

0

3%

Tabuľka č. 7: Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie podľa dĺžky obdobia nezamestnanosti a vývoj podielu
dlhodobej nezamestnanosti veku v obci Opoj 2015 – 2020, zdroj: ÚPSVaR

| 15

Domový a bytový fond
Domový fond obce Opoj
Existencia príležitostí na bývanie, ako aj stav domového a bytového fondu sú
určujúcimi faktormi, ktoré ovplyvňujú ďalší rozvoj obce a napĺňajú jej obytnú funkciu. Obytná
funkcia tvorí v Opoji základnú funkciu obce.
Podľa posledných dostupných údajov sa v roku 2011 nachádzalo v Opoji spolu 259
domov, z nich 90,35 % bolo obývaných. Rodinné domy tvorili 84,94 %, bytové domy 3,1 %
obývaných domov. Najväčší podiel obývaných domov (81,85 %) vlastnili fyzické osoby.
Najviac obývaných domov (60,23 %) bolo v Opoji postavených v období rokov 1946 – 1990.
Ešte pred rokom 1945 bolo vystavaných 12,35 % v súčasnosti stále obývaných domov. Po roku
2001 bolo v obci vystavaných 8,88 % obývaných domov.
Domy podľa obývanosti
Obývané
Neobývané
Nezistené
Spolu

Počet

Podiel na celkovom počte
domov (%)

234
24
1
259

90,35
9,26
0,39
-

Tabuľka 8: Obývanosť domov v obci Opoj, zdroj: SODB 2011

Obývané domy podľa typu
Rodinné
Bytové
Iné
Nezistené

Počet

Podiel na celkovom počte
domov (%)

220
8
2
29

84,94
3,09
0,77
11,20

Tabuľka 9 : Obývané domy podľa typu obci Opoj, zdroj: SODB 2011

Obývané domy podľa formy
vlastníctva
Fyzické osoby
Štát
Obec
Iné právnické osoby
Kombinácia vlastníkov
Iné
Nezistené

Počet

Podiel na celkovom počte
domov (%)

212
0
4
0
7
1
35

81,85
0
1,54
0
2,70
0,39
13,51

Tabuľka 10: Obývané domy podľa formy v obci Opoj, zdroj: SODB 2011

Obývané domy podľa obdobia
výstavby
Do roku 1945
1946 – 1990
1991 – 2000
2001 a neskôr
Nezistené

Počet

Podiel na celkovom počte
domov (%)

32
156
9
23
39

12,36
60,23
3,47
8,88
15,06

Tabuľka 11: Obývané domy podľa obdobia výstavby v obci Opoj, zdroj: SODB 2011
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Bytový fond obce Opoj
Okrem údajov o domovom fonde ponúka sčítanie z roku 2011 aj údaje o bytovom
fonde. Z celkového počtu 361 bytov, ktoré sa nachádzali v Opoji v roku 2011, bolo obývaných
82 % bytov. Najviac obývaných bytov majú občania v osobnom vlastníctve v rodinných
domoch (57 %) a v bytových domoch (11,9 %). Z celkového počtu obývaných bytov tvoria
viac ako tretinu 3-izbové byty. Viac ako polovica obývaných bytov má rozlohu medzi 40 a 80
m 2.
Byty podľa obývanosti
Obývané
Neobývané
Nezistené
Spolu

Podiel na celkovom počte
bytov (%)

Počet
296
35
30
361

82
9,69
8,31
-

Tabuľka 12: Obývanosť bytov v obci Opoj, zdroj: SODB 2011

Obývané byty podľa vlastníctva
Vlastné byty v bytových domoch
Byty vo vlastných rodinných domoch
Obecné byty
Družstevné byty
Iné
Nezistené

Počet

Podiel na celkovom počte
bytov (%)

43
206
30
0
13
69

11,9
57
8,31
0
3,6
19,11

Tabuľka 13: Obývanosť bytov podľa vlastníctva v obci Opoj, zdroj: SODB 2011

Obývané byty podľa počtu obytných
miestností
1
2
3
4
5+
Nezistené

Počet

Podiel na celkovom počte
bytov (%)

11
31
121
62
68
68

3
8,59
33,52
17,17
18,83
18,83

Tabuľka 14: Obývanosť bytov podľa počtu obytných miestností v obci Opoj, zdroj: SODB 2011

Obývané byty podľa obytnej plochy
Do 40 m2
40 – 80 m2
80 – 100 m2
100+ m2
Nezistené

Počet

Podiel na celkovom počte
bytov (%)

30
184
33
46
68

8,31
50,97
9,14
12,74
18,84

Tabuľka 15: Obývanosť bytov podľa obytnej plochy v obci Opoj, zdroj: SODB 2011

Vzhľadom na blízkosť krajského mesta Trnava a relatívne malú vzdialenosť hlavného
mesta a výbornú dostupnosť, je lokalita z pohľadu bývania atraktívna.
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Občianska vybavenosť
Školstvo
Materská škola, základná škola
Materská škola v obci Opoj sídli na adrese Opoj 247 a v súčasnosti ju navštevuje 39 detí,
ktoré sú rozdelené do 2 tried. Prvú triedu materskej školy navštevujú deti vo veku 3 a 4 roky,
druhú triedu navštevujú deti vo veku 5 a 6 rokov. Deťom sú k dispozícii 4 pedagogickí a 4
nepedagogickí zamestnanci.
V súčasnom programovom období plánuje obec materskú školu zrekonštruovať.
Základná škola v obci Opoj fungovala do 30.6.2012, kedy pre nízky počet žiakov bola
zrušená. Žiaci aktuálne majú možnosť navštevovať Základnú školu Jána Palárika v Majcichove
prípadne ďalších susedných obciach a v okresnom meste Trnava.
Vzdelávacie inštitúcie vyšších stupňov formálneho vzdelávania v obci nesídlia, avšak
tieto potreby občanov dostatočne pokrýva okresné mesto Trnava.

Zdravotná a sociálna starostlivosť
Zdravotné stredisko v obci sa nachádza v polyfunkčnom objekte, ktorý je potrebné
zrekonštruovať. Obec uvažuje o zriadení ambulancie obvodného lekára v priestoroch bývalej
základnej školy. V súčasnosti sú Opojčania za zdravotnou starostlivosťou nútení cestovať do
okolitých obcí.
Na území obce absentuje zariadenie sociálnej starostlivosti. V obci sa nenachádza
domov sociálnych služieb, opatrovateľská služba, či zariadenie pre seniorov alebo sociálne
odkázaných, prípadne zdravotne ťažko postihnutých obyvateľov. Situácia v tejto oblasti je
v súčasnosti riešená pomocou najbližších zariadení sociálnych služieb.
Obec si plne uvedomuje dopyt po absentujúcich sociálnych službách. V aktuálnom
programovom období je v obci za pomoci súkromného investora plánovaná výstavba
a zriadenie Domova sociálnych služieb určeného pre sociálne odkázaných a starších
obyvateľov, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov.

Služby
Služby Obecného úradu v Opoji
Administratívne, odborné a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy
obce vykonáva obecný úrad. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu, je výkonným orgánom
obecného zastupiteľstva a starostu, a je zložený z pracovníkov obce. Jeho prácu organizuje a
vedie starosta – ako najvyšší výkonný orgán obce, organizačný poriadok obecného úradu
schvaľuje obecné zastupiteľstvo, ktoré sa skladá zo 7 poslancov. Postavenie týchto orgánov je
dané ústavou a zákonmi, a sú zvolené v priamych voľbách obyvateľmi obce, ktorí tak
nepriamo, prostredníctvom týchto dvoch orgánov vykonávajú samosprávu obce. Výkon
prenesenej štátnej správy pre obce okresu Trnava zabezpečuje Spoločný obecný úrad Trnava
v oblasti stavebnej agendy a sociálnej agendy.
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Budova obecného úradu v Opoji je lokalizovaná v centre obce v spoločnom objekte
s Kultúrnym domom. V budove obecného úradu sa nachádza aj knižnica.
V obci sa nachádza aj Poštový úrad, ktorý sa nachádza v polyfunkčnom objekte
v ťažisku obce. Ďalšie administratívne zariadenia sú pre občanov dostupné v Trnave.
Úrad
sídlo matričného úradu

Sídlo
Trnava

sídlo pracoviska daňového úradu

Trnava

sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru

Zavar

sídlo Okresného súdu

Trnava

sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru
sídlo pracoviska okresného úradu

Trnava

sídlo Územnej vojenskej správy

Trnava

sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Trnava

sídlo Okresného úradu životného prostredia

Trnava

Trnava

Tabuľka 16: Spádovosť obce Opoj, zdroj: obecná a mestská štatistika

Farnosť, bohoslužby, cintoríny
Na území obce Opoj sa nachádza rímsko-katolícky kostol a farský úrad. Na území obce
sa nachádza 1 cintorín, ktorého správcom je obec Opoj.

Komerčná vybavenosť
Obchody, verejné stravovanie, ako aj pracoviská fyzických a právnických subjektov
predstavujú významnú časť občianskej vybavenosti. Kapacity komerčnej vybavenosti sú
situované v centrálnej časti na hlavnej ulici, čo súvisí najmä s disponibilnými priestormi pre
zriaďovanie prevádzok komerčnej vybavenosti, s atraktivitou prostredia, ako aj s výraznejším
pohybom obyvateľov obce. Komerčnú vybavenosť zabezpečujú najmä živnostníci a malí
podnikatelia, ktorí sú perspektívnou oblasťou tvorby pracovných príležitostí najmä z radov
vlastných obyvateľov.
Služby sú zamerané na obsluhu obyvateľstva. Predajne obchodov a služieb sú
situované na hlavnej osi. Ide o prevádzky potravín a občerstvovacích zariadení.
Ubytovacie služby sú zabezpečené v novopostavenom hoteli Green. Vybudovanie
hotela Green v obci Opoj je reakciou na potrebu dlhodobého ubytovania riadiacich
pracovníkov pracujúcich vo vznikajúcich závodoch v Trnave.

Kultúra, šport
Obec sa realizuje aj v oblasti kultúry, vytvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj
kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít, na udržiavanie miestnych zvykov a ľudových tradícií.
Finančne podporuje spoločenské a kultúrne aktivity na území obce, resp. rôzne občianske
združenia (Spevácky súbor Opojčanka, Spevácky súbor Senior Klub).
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Folklórny
súbor
Opojčanka
bol
založený 22.1.2004
a má 16 členov.
Spevácky
súbor
Senior Klub vznikol
25.9.2013 a má 12
členov.

Obrázok 3: Spevácky
súbor
Opojčanka,
zdroj: Facebook.com

Obrázok 4: Spevácky súbor Senior Klub, zdroj:
interná evidencia obce

Zásluhou
obecného
úradu
a
občianskych združení sa tu ľudové zvyky
dodnes objavujú (pochovávanie basy a
stavanie mája) a konajú sa rôzne
podujatia kultúrneho a spoločenského
charakteru. Ako napríklad, ochutnávka
jedál starých materí, deň matiek, deň
detí, Mikuláš pre deti a vianočné
stretnutie so seniormi.
Aj v súčasnom programovom období plánuje obec podporu spoločenských
a kultúrnych aktivít na svojom území.
Športové podujatia sa tešia v obci veľkej popularite. Hlavným organizátorom
športových akcií je športový klub Telovýchovná jednota Družstevník Opoj. Obec finančne
podporuje športové aktivity na území obce, resp. činnosť športového klubu.

Technická infraštruktúra
Elektrická energia
Obec Opoj je v súčasnosti zásobovaná elektrickou energiou z dvoch liniek
vzdušného 22 kV vedenia. Z týchto vedení sú napojené odbočky pre napojenie
transformačných staníc. Rozvody sú vedené vzduchom na betónových
a oceľových stožiaroch, len na krátkom úseku je vedenie káblové. Vzhľadom na
blízkosť elektrorozvodnej stanice Križovany nad Dudváhom je potenciál
zásobovania elektrickou energiou dostatočný.
Plynofikácia
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Obec Opoj je zásobovaná zemným plynom v VTL plynovodu DN 300, PN
25. VTL prípojka je privedená do vysokotlakovej regulačnej stanice plynu, ktorá
je umiestnená v obci Vlčkovce. STL rozvody plynu sú vedené vo všetkých
uliciach obce a pokrývajú celú potrebu obce. Odberatelia sú napojení na
plynovod STL prípojkami, meranie spotreby je pre každé odberné miesto
plynomerom.

| 21

Vodovodná sieť
V rokoch 2013 a 2014 bola v obci Opoj vybudovaná verejná vodovodná sieť
s prepojením na centrálnu sieť Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s. (TAVOS,
a.s.)/vodný privádzač Bučany/. Vodovodná sieť zabezpečuje potrebu pitnej
vody pre všetkých obyvateľov obce.
Kanalizácia
V obci je vybudovaná kanalizácia s prepojením na ČOV Zeleneč v sústave
okolitých obcí mikroregiónu Dudváh. Existujúca kanalizácia na odvádzanie
splaškových vôd v obci pokrýva celú obec.

Pošta, telekomunikácie a internet
Podľa údajov zo sčítania obyvateľov v roku 2011 v obci Opoj 55,9%
domácností má pripojenie na pevnú telefónnu linku (celoslovenský priemer je
42,3% a priemer v Trnavskom kraji je 41,6%) a až 81,7% disponuje mobilným
telefónom (priemer SR dosahuje 75,9%, krajský priemer 79%). 60,3% domácností
v TTSK je vybavená osobným počítačom/notebookom (celonárodný priemer je na úrovni
50,3%, krajský 52,2%) a 40% má prístup na internet (priemer SR je 47,6%, priemer TTSK 49,7% ). Vo
vnútri regiónov SR síce prevládajú rozdiely medzi mestami a vidiekom, ale ako vidíme z hore
uvedených údajov, vybavenosť domácností v obci Opoj je nad priemerom SR a TTSK.
V obci sa nachádza Poštový úrad, ktorý je situovaný v polyfunkčnom objekte v ťažisku obce.
Odpadové hospodárstvo
Kvalita životného prostredia je prvoradou záležitosťou a ukazovateľom životnej
úrovne. Obec Opoj rieši zber a zvoz odpadov na základe zmluvného vzťahu so
spoločnosťou FCC Trnava, s.r.o. V obci je zavedený jednotný systém nakladania
s odpadmi, za ktorý občania platia ročný poplatok. Do celoobecného systému
nakladania s odpadmi je v obci zapojených 100 % domácností. Odpad je
zneškodňovaný skládkovaním. Separovaný zber: papier, sklo, textil, kovy sú zhodnocované ako
druhotná surovina. Odvoz komunálneho odpadu je v obci zabezpečovaný s frekvenciou
každý druhý týždeň. Separovaný zber je organizovaný 1-krát za mesiac.
Zber BRO je zabezpečovaný každý druhý týždeň v období od marca do novembra.
V zimných mesiacoch je to 1 krát mesačne. K zhodnocovaniu biologicky rozložiteľných
odpadov dochádza aj priamo u pôvodcov odpadu, u obyvateľov obce, ktorí využívajú tieto
odpady na domáce komposty.

Rozpočet a finančné hospodárenie obce

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet, ktorý je zostavovaný
podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a schvaľovaný obecným
zastupiteľstvom.
Rozpočet na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový. Bežné príjmy mali byť v roku 2020
vyššie ako bežné výdavky. Naopak, v kapitálovej oblasti a vo finančných operáciách, obec
pri zostavovaní rozpočtu na rok 2020 predpokladala, že výška kapitálových výdavkov prevýši
kapitálové príjmy rovnako aj výdavkové finančné operácie budú vyššie ako tie príjmové.
Schválený
rozpočet na
2020 (v EUR)

Rozpočet 2020
po zmenách
(v EUR)

Príjmy celkom

609 864

642 710

Bežné príjmy

608 864

636 398

0

3 000

0

3 312

Kapitálové
príjmy
Príjmové
finančné
operácie

Schválený
rozpočet na
2020 (v EUR)
Výdavky
celkom
Bežné
výdavky
Kapitálové
výdavky
Výdavkové
finančné
operácie

Rozpočet 2020
po zmenách
(v EUR)

506 318

561 578

431 218

480 253

46 600

51 871

28 500

29 454

Tabuľka 17: Rozpočet obce Opoj k 31.12.2020, zdroj: obec Opoj

Rok

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Príjmy

385 973

488 218

449 113

545 699

574 558

587 743

771 063

Výdavky

292 161

392 812

361 167

377 517

422 359

439 759

771 063

Tabuľka 18: Vývoj príjmov a výdavkov obce Opoj na rok 2015 - 2020, zdroj: obec Opoj

Daňové príjmy obce Opoj v uplynulých šiestich rokoch medziročne pozvoľna narastali
aj klesali. Objem vybraných daní z príjmov FO (každý rok medziročne narastal, rovnako ako
objem poplatkov vybraných za komunálny odpad.

Prevod
podielu dane
z príjmov
fyzických
osôb
Daň
nehnuteľností
– z pozemkov
Daň
nehnuteľností
– zo stavieb
Daň
nehnuteľností
– z bytov a
NP
Daň za psa
Daň za
užívanie
verejného
priestranstva
Daň za
ubytovanie

2015
222 463

2016
263 895

2017
288 506

2018
323 865

2019
369 043

2020
379 134

21 797

37 555

39 973

37 613

38 688

37 926

8 672

11 161

9 940

10 177

11 370

10 222

509

441

465

429

2598

2414

904
427

704
429

935
365

824
400

2241
617

2279
592

0

0

0

4401

12 528

0
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Poplatok za
komunálny
odpad a DSO
Daňové
príjmy spolu

17 244

17 373

18 643

20 251

27 384

27 482

272 016

331 558

358 827

397 960

464 469

460 049

Tabuľka 19: Štruktúra daňových príjmov obce Opoj v rokoch 2015 – 2020 v EUR, zdroj: obec Opoj

Portál INEKO, ktorý hodnotí finančné zdravie obcí hodnotí hospodárenie obce Opoj
hodnotou 4,4 z maximálnej hodnoty 6, čo predstavuje dobré finančné zdravie obce.

Schéma 1: Hodnotenie finančného zdravia obce Opoj, zdroj: INEKO, 2019

Ex-post hodnotenie realizácie predchádzajúceho PHRSR
Rok
(obdobie realizácie
alebo rok schválenia
projektu)

Názov projektu

Zdroj financovania
(vlastné zdroje/Úrad
vlády/MF SR/MH SR
a pod.)

2015

Rekonštrukcia
oplotenia cintorína

Vlastné zdroje

2018

Výmena verejného
osvetlenia

Vlastné zdroje

Schválený
(áno/nie)

Tabuľka 20: Prehľad realizovaných projektov obce Opoj v období 2015 – 2020, zdroj: obec Opoj

Okrem uvedených projektov obec každoročne realizuje niekoľko menších investičných
aktivít, hlavne opravy na odstránenie havarijného technického stavu verejnoprospešných
stavieb a iného obecného majetku.
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A. II ANALÝZA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA
Obec Opoj je súčasťou okresu Trnava, ktorý spadá pod Trnavský samosprávny kraj.
Trnavský samosprávny kraj sa rozprestiera v západnej časti Slovenskej republiky. Na západe
susedí s Bratislavským krajom, na východe s Trenčianskym a Nitrianskym krajom, na severe s
Českom, Rakúskom a na juhu s Maďarskom. Ako jediný kraj na Slovensku susedí s 3 štátmi.
Rozloha Trnavského samosprávneho kraja je 4 174 km2, pričom na jeho území sa nachádza 7
okresov, tvorí 8,5 % z rozlohy Slovenska. Počtom 565 324 (k 31.12.2020) obyvateľov je síce
najmenším zo všetkých krajov Slovenska, ale patrí medzi najproduktívnejšie regióny v oblasti
priemyslu a poľnohospodárstva.
Obec Opoj sa nachádza v nadmorskej výške 126 - 143 m n. m. Stred obce sa nachádza
vo výške cca 131 m n. m.. Vzdialenosť obce od centra hlavného mesta Bratislava je 50 km po
diaľnici. Vzdialenosť od okresného a krajského mesta Trnava je 12 km.
Katastrálne územie obce susedí zo severovýchodu, východu a juhovýchodu
s katastrom obce Vlčkovce, z juhu až juhozápadu s katastrom obce Majcichov, zo
severozápadu malou časťou s katastrom obce Zeleneč a zo severu s katastrálnym územím
Modranka (mesto Trnava).
Obec má výhodnú polohu voči ekonomickým centrám. Toto územie sa vyznačuje vysokou
hustotou sídelnej siete a v rámci územia SR dosahuje aj pomerne vysokú hustotu osídlenia.
Koncentrácia sídiel mestského typu viaže rôzne druhy ekonomických aktivít. Najbližším mestom
je Sereď, blízko sú aj mestá okresného významu – Galanta a Trnava. Poloha obce predurčuje
dobrú dostupnosť zariadení občianskej vybavenosti vyššieho významu (kultúra, nemocnice,
stredné a vysoké školstvo), ponúka široké nákupné možnosti, a umožňuje denné dochádzanie
za prácou.
Z uvedených polohových potenciálov vyplývajú pre obec značné rozvojové možnosti.

Obrázok 1: Lokalizácia obce Opoj
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Z hľadiska širších regionálnych vzťahov obec spadá do rozvojovej osi I. stupňa –
Považská rozvojová os ( Bratislava – Trnava – Trenčín – Žilina), ktorá je v súčasnosti jednou z
najdynamickejšie sa rozvíjajúcich regiónov SR.
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Obrázok 6: Rozvojové osi SR, zdroj: Koncepcia územného rozvoja Slovenska, 2011

Väzby na dopravné komunikácie
Obec Opoj má výhodnú polohu voči hlavným dopravným spojeniam, a to
predovšetkým vďaka blízkosti okresného mesta Trnava. Aj dopravná poloha Trnavského
samosprávneho kraja, ktorého je Opoj súčasťou, je veľmi výhodná.
Cez Trnavský kraj prechádza hlavné diaľničné aj železničné prepojenie západného a
východného Slovenska, diaľnica D1 a Železničná trať 120. Okresom Senica tiež
prechádza diaľnica D2 do Česka. Záhorskú časť kraja s Bratislavou spája cesta I. triedy
2 z Holíča do Rusoviec, Záhorie so sídlom kraja v Trnave spája cesta I. triedy 51 z Holíča
do Hronskej Breznice. Trnavu s Bratislavou a Piešťanmi spája cesta I. triedy 61.
Rieka Dunaj je významnou dopravnou tepnou, v kraji sa však významné riečne prístavy
nenachádzajú.
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Obrázok 7: Cestná sieť Trnavského samosprávneho kraja, zdroj: www.cdb.sk
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Obrázok 8: Cestná sieť okresu Trnava, zdroj: www.cdb.sk

Cestná, železničná a letecká doprava
Katastrálnym územím obce Opoj vedie ako hlavná komunikačná trasa cesta III. triedy
č. 0628 (Bučany – Sládkovičovo). Prechádza stredom zastavanej časti obce zo SV (obec
Vlčkovce) na JZ (obec Majcichov) v celkovej dĺžke cca 1,2 km. V katastri susediacej obce
Vlčkovce sa križuje na SV mimoúrovňovou križovatkou Vlčkovce s rýchlostnou komunikáciou
R1 Trnava – Nitra a vo vzdialenosti 4 km severne sa napája na diaľnicu D1 (Bratislava – Trenčín
(mimoúrovňová križovatka Trnava) i priame spojenie s okresným a krajským mestom Trnava).
Opravu a údržbu ciest II. a III. triedy na celom území okresu zabezpečuje v zmysle
zákona o pozemných komunikáciách rozpočtová organizácia Správa a údržba ciest TTSK,
patriaca pod Trnavský samosprávny kraj. Obec zabezpečuje rekonštrukciu a údržbu
infraštruktúru miestnych komunikácií a chodníkov. Obec plánuje v súčasnom programovacom
období pomocou dotácie rekonštrukciu miestnych komunikácií, rekonštrukciu chodníkov a tiež
osadenie a realizáciu dopravného značenia v obci.
Cestná hromadná doprava má v obci najväčší podiel na preprave cestujúcich. Obec
má dobré zabezpečenie prímestskou autobusovou dopravou. V intraviláne obce sú
umiestnené autobusové zastávky.
Napojenie na diaľkovú hromadnú dopravu je zabezpečené v Trnave.
Napojenie na železničnú dopravu je cez železničnú stanicu Trnava, ktorá tvorí
železničný uzol celého priľahlého územia.

V okrese Trnava nie je letisko na prepravu osôb a nákladov. Najbližšie letisko je
v Piešťanoch a v Bratislave. V Piešťanoch je s civilnou a vojenskou prevádzkou, so štatútom
medzinárodného letiska s využitím súvisiacim s blízkymi kúpeľmi. Medzinárodné letisko je
v Bratislave.

Cyklistická doprava a pešia doprava
V obci nie sú vybudované samostatné cyklistické trasy.
V okrese Trnava sa nachádza viacero turistických chodníkov, ktoré ponúkajú možnosť
aktívne využiť voľný čas. Celkovo sa na území okresu nachádza 39 trás s dĺžkou cez 300 km.
Spomedzi značkovaných chodníkov možno spomenúť náučný chodník Smolenický kras,
Smolenice – jaskyňa Driny, Naháč – Dobrá voda, Chata Brezinky – Buková a mnoho iných.

Obrázok 9: Turistická mapa okresu Trnava, zdroj: www.okres-trnava.oma.sk/turisticky-atlas
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Prírodné podmienky
Geologické podložie
Na území Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) sú zastúpené geologické vrstvy od
prvohôr až k najmladším štvrtohorám. Geologická pestrosť sa odráža na rozmanitosti prírodnej
krajiny. Charakter hornín determinuje aj pestrosť finálneho reliéfu, pôdneho krytu a aj biotu.
Veľkú časť TTSK zaberá Podunajská a Záhorská nížina, ktoré sú od seba oddelené
bariérou Malých Karpát. Na severovýchode do neho zasahujú výbežky Považského Inovca, na
západe Dolnomoravský úval, Myjavská pahorkatina a Biele Karpaty. Nížiny patria do teplej
klimatickej oblasti, horské masívy do mierne teplej. Na sprašových pahorkatinách sa vyvinuli
černozeme, pozdĺž riek nivné pôdy. Záhorská nížina je pokrytá viatymi pieskami, ktoré spevňuje
borovicový porast. Lužné lesy je možné nájsť v okolí Moravy a Malého Dunaja. Priaznivé
klimaticko-pôdne pomery zaraďujú TTSK medzi regióny snajvyšším poľnohospodárskym
potenciálom na území SR. V zmysle geomorfologického členenia SR patrí územie TTSK do
dvoch sústav, t. j. Panónska panva a Karpaty .
Podunajská nížina je geomorfologická oblasť Malej dunajskej kotliny na juhozápadnom
Slovensku, neogénna panva s pokrovmi spraše a riečnych sedimentov. Je to najúrodnejšie
územie Slovenska. Patrí do nej aj Žitný ostrov. Geomorfologická oblasť Podunajská nížina je
súčasťou subprovincie Malá dunajská kotlina (ktorá zaberá aj oblasti Maďarska a Rakúska).
Podunajská nížina sa člení na 2 celky: Podunajská rovina, Pudunajská pahorkatina.
Záhorská nížina je nížina, geomorfologická oblasť Viedenskej kotliny na juhozápade
Slovenska. Delí sa na Borskú nížinu a Chvojnickú pahorkatinu. Vypĺňa časť medzi pásmom
Malých Karpát a riekou Moravou. Na severe susedí s pohorím Biele Karpaty, na východe s
pásmom Malých Karpát, na juhu a juhozápade je štátnou hranicou s Rakúskom oddelená od
rakúskych nížin a na severozápade je ohraničená Dolnomoravským úvalom. Záhorská nížina
má veľmi pestrý reliéf. Západná a južná časť je prevažne rovinatá, smerom na sever a na
východ sa jej vzhľad približuje pahorkatine. K najvyšším vrcholom patria Zámčisko (434 m),
Veterník (316 m) a Barbajky (305 m).
Malé Karpaty patria do skupiny tzv. nízkych vysočín (skupina horstiev s výškovým
rozpätím 300 – 800 m n.m.). Napriek relatívne nízkej nadmorskej výške však vzhľadom na to, že
sa zdvíhajú zo šírej roviny, pôsobia mohutným dojmom. Najzreteľnejšie to badať na styku
pohoria s Podunajskou a Záhorskou nížinou, kde od úpätia vystupujú o 450 – 550 m.
Geomorfologicky sa Malé Karpaty delia na štyri základné podcelky – Devínske Karpaty,
Pezinské Karpaty, Brezovské Karpaty a Čachtické Karpaty.

Kataster obce Opoj sa rozprestiera na úrodnej Podunajskej nížine so slabo členitým
reliéfom od 124 – 140 m n.m.. Stredná časť obce leží v nadmorskej výške 131 m n.m.. Opoj je
situovaný na súradniciach 17º 38´ východnej zemepisnej dĺžky a 48 º 18´severnej zemepisnej
šírky. Väčšia časť katastrálneho územia sa nachádza na Trnavskej tabuli, ktorá je z
geomorfologického hľadiska súčasťou Trnavskej pahorkatiny, patriacej do Podunajskej
pahorkatiny.
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Obrázok 10 a 11: Geomorfologické členenie Slovenska, zdroj: ŠGÚD, 2020

Klimatické pomery
Riešené územie patrí do teplej klimatickej oblasti, ktorú charakterizuje teplé a suché
podnebie s miernou zimou a dlhším slnečným svitom. Priemerná ročná teplota vzduchu
dosahuje rozmedzie hodnôt 9 až 10 °C a priemerná teplota vzduchu za vegetačné obdobie
(apríl - september) je 16-17 °C. Úhrn zrážok nepresahuje 550 mm/rok . Výskyt bezvetria je nízky,
v území prevládajú severozápadné až severné, resp. juhovýchodné prúdenia vzduchu s
rýchlosťou do4 m/s.

Pôdne pomery
V Opoji sú najrozšírenejším pôdnym typom úrodné černozeme. Černozeme typické,
karbonátové na sprašiach, stredne ťažké zaberajú najväčšiu plochu územia. Černozeme
typické a černozeme hnedozemné na sprašiach, stredne ťažké sa nachádzajú v SV časti
územia. Regozeme a černozeme erodované v komplexoch na sprašiach sa rozprestierajú
severne od zastaveného územia a takmer v celom okraji SZ časti katastrálneho územia.
Väčšina pôdv k. ú. je zaradená podľa bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek
(BPEJ)do kvalitatívne najlepších skupín poľnohospodárskych pôd (skupiny 1,2 a 3) a patria
medzi pôdy chránené: až 60 % územia je zaradená do 2. skupiny a približne 15 % pôdy sa
nachádza v skupine 1, 3 a 7. Takmer 25 % pôdy patrí do skupiny 5.
Pôdy nachádzajúce sa v k. ú. Opoja sú hlboké cez 60 cm, zrnitostne stredne ťažké až
ťažké hlinité. Zväčša sú bez skeletu alebo len s veľmi nízkou skeletovitosťou (pod 10 %).
Produkčná schopnosť poľnohospodárskych pôd je dobrá. Ochrana proti pôsobeniu vodnej a
veternej erózie sa rieši zodpovedajúcimi osevnými postupmi a úpravou plôch z dôvodu
zvýšenia hladiny v Dudváhu a v Trnávke. Vzhľadom na rôzne erózne vplyvy je nutné riešiť
územie výsadbou patričnej vegetácie a ochrannými odvodňovacími zariadeniami.
Pôda patrí do výrobného typu kukuričného, so subtypom pšeničným a jačmenným.
K. ú. obce Opoj sa rozprestiera na ploche 461,61 ha. Z celkovej výmery pôdneho fondu
zaberá poľnohospodárska pôda 85,83%.V rámci nej má najväčší záber orná pôda (94,7%). V
rámci nepoľnohospodárskeho pôdneho fondu má najväčšie zastúpenie zastavaná plocha
(51,2%).

Hydrologické pomery
K. ú. obce Opoj ako aj celý okres Trnava patrí do povodia Váhu. Cez kataster obce
pretekajú vodné toky Trnávka, Dolný Dudváh a jeho bezmenný prítok. Správcom
vodohospodársky významných vodných tokov Trnávka
a Dolný Dudváh je Slovenský
vodohospodársky podnik – SVP š. p. OZ Piešťany. Dažďové odpadové vody z intravilánu obce
sú odvádzané povrchovým spôsobom, sieťou rigolov, pozdĺž komunikácií so zaústením do
bezmenného prítoku Dolného Dudváhu.
Podľa hydrogeologickej rajonizácie Slovenska, patrí väčšina územia obce do rajónu
kvartér trnavskej pahorkatiny a vykazuje pomerne nízke využiteľné zásoby podzemných vôd.
Geotermálne vody, prírodné minerálne vody ani vodné nádrže sa priamo v území
nenachádzajú.

Rastlinstvo a živočíšstvo
Z hľadiska fytogeografického členenia patrí obec Opoj do oblasti panónskej flóry
a okresu Podunajská nížina. Podľa fytogeograficko – vegetačného členenia môžeme územie
obce zaradiť do zóny dubovej, podzóny nížinnej, oblasti pahorkatinovej, do okresu Trnavská
pahorkatina.
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OBLASŤ

OBVOD

Panónska flóra (Pannonicum)

OKRES
Záhorská nížina

Európska xerotermná flóra
(Eupannonicum)

Podunajská nížina
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Biele Karpaty
Západokarpatská flóra
(Carpaticum occidentale)

Predkarpatská flóra
(Praecarpaticum)

Malé Karpaty
Považský Inovec

Tabuľka 21: Fytogeografické členenie TTSK, zdroj: Futák, 1980

Potenciálnu prirodzenú vegetáciu väčšiny územia obce tvoria lesy dubové, dubovo –
hrabové, dubovo – cerové, lužné lesy nížinné. Reálna vegetácia sa však výrazne líši od
vegetácie potenciálnej. V k. ú. obce prevažujú poľné biotopy. Zeleň je zastúpená iba líniovou
drevinnou vegetáciou, ojedinele aj skupinkami stromov a krovín na poľnohospodárskej pôde
a na okrajoch polí (jaseň štíhly, javorovec jaseňolistý, slivka čerešňoplodná a vŕba krehká).
Na základe zoogeografického členenia Slovenska, k. ú. obce Opoj spadá do
panónskej oblasti, juhoslovenského obvodu, dunajského okrsku. Faunu dotknutého územia
tvoria prevažne druhy viazané na voľnú oráčinovú krajinu a kozmopolitné synantropné druhy
sú viazané na biotopy neďalekých ľudských sídel. K najbežnejším druhom patria zástupcovia
spevavcov a z cicavcov najmä drobné zemné cicavce.

Využitie zeme
Celková výmera územia obce Opoj predstavuje 461,61 Ha. Z tejto celkovej výmery
461,61 Ha (cca 86 %) tvorí poľnohospodárska pôda a zvyšných 14% nepoľnohospodárska
pôda. Z pôdy využívanej na poľnohospodárske účely zaberá orná pôda 375,25 Ha (cca 95 %),
záhrady 14,13 Ha, vinice 0,71 Ha a trvalé trávnaté porasty 3,13 Ha. Z pôdy využívanej na
nepoľnohospodárske účely tvoria 9,06 Ha lesné pozemky, 10,32 Ha vodné plochy, 33,45 Ha
zastavané plochy a 12,56 Ha ostatné plochy.

Poľnohospodárska pôda

Nepoľnohospodárska pôda

Kataster
spolu

orná
pôda

vinice

záhrady

TTP

spolu

lesná
pôda

vodná
plocha

zastavaná
plocha

ostatná
pôda

spolu

461,61

375,25

0,71

14,13

3,13

396,22

9,06

10,32

33,45

12,56

65,39

Tabuľka 22: Členenie pôdneho fondu v k. ú. obce Opoj v Ha, zdroj: Oú

Životné prostredie
Kvalita životného prostredia
Základným nástrojom rozvoja a starostlivosti o životné prostredie je územnoplánovacia
dokumentácia (Koncepcia územného rozvoja Slovenska – KURS, Územný plán regiónu, Územný
plán obce, Územný plán zóny). Aktuálna územno-plánovacia dokumentácia obce Opoj bola
vyhotovená v roku 2009 a jej zmena v roku 2011. ÚPN obce koordinuje rozvoj územia obce a
usmerňuje ho tak, aby neprišlo ani u jednej zložky životného prostredia k jej zhoršeniu. Navrhuje
konkrétne opatrenia, ktoré treba vykonať na elimináciu negatívnych dopadov hospodárskoekonomického rozvoja na životné prostredie obce. Trnavský kraj patrí v rámci SR z hľadiska
znečistenia ovzdušia k najmenej zaťaženým územiam. Najväčší podiel na znečisťovaní
ovzdušia v lokalite Trnava majú emisie z lokálnych stacionárnych zdrojov a emisie z
automobilovej dopravy. Znečistenie povrchových vôd nebolo v predmetnom území zistené.
Na území obce Opoj sa nenachádzajú väčšie zdroje znečistenia životného prostredia.
Zdrojom organoleptického zápachu na území obce je najmä poľnohospodársky areál PD
Vlčkovce, ktorý sa nachádza neďaleko okraja intravilánu obce.

Ochrana prírody a chránené územia
V riešenom území sa ochrana prírody a krajiny zabezpečuje v zmysle zákona NR SR č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
Na hranici riešeného územia sa nachádza CHA Vlčkovský háj – vyhlásený ako
Chránený prírodný výtvor, bol zaradený do kategórie chránený areál (CHA) so č. stupňom
ochrany.
Do katastra obce zasahuje chránené vtáčie územie (CHVÚ) Úľanská mokraď. Toto
CHVÚ s celkovou plochou 18 174 Ha je súčasťou územia okresov Galanta, Senec a okresu
Trnava. Účelom ochrany CHVÚ Úľanská mokraď je zachovanie biotopov druhov vtákov
európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov Kane močiarnej, Kane
popolavej, Bučiačika močiarneho, Pipíšky chochlatej, Prepelice poľnej, Sokola
červenonohého, sokola rároha a Haje tmavej a zabezpečenie podmienok ich prežitia
a rozmnožovania.

Cestovný ruch
Trnavský samosprávny kraj je bohatý na potenciál kultúrneho, historického a prírodného
dedičstva. Ponúka veľa možností a zážitkov tým, ktorí sa rozhodnú navštíviť práve túto časť
Slovenska. Svojou geografickou polohou sa orientuje v podstatnej miere na letný turizmus,
poznávaciu turistiku a liečebno-relaxačné pobyty.
V kraji sa nachádzajú svetoznáme kúpele v Piešťanoch, zamerané na liečbu
reumatických ochorení a ochorení pohybového ústrojenstva a kúpele Smrdáky na liečbu
kožných ochorení. Výskyt termálnych a liečivých prameňov vytvára možnosti ďalšieho rozvoja
kúpeľného a zdravotného cestovného ruchu pri termálnych kúpaliskách.
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Rekreačné strediská sú situované v celom regióne s najväčšou koncentráciou v južných
okresoch kraja. Horský turizmus prevláda v pohorí Malých Karpát a Považského Inovca. Krása
pôvodných
lužných
lesov
a
vodných
ramien
poskytuje
nenahraditeľný relax a oddych v prírode. Jednou z dôležitých foriem cestovného ruchu
je rozvíjajúca sa cykloturistika, ktorá je v rámci nášho regiónu napojená i na medzinárodné
cyklotrasy do Rakúska a Českej republiky. Tieto prednosti robia Trnavský samosprávny
kraj atraktívnou destináciou cestovného ruchu v strede Európy.
Nosnými odvetviami cestovného ruchu v Trnavskom kraji sú: poznávací turizmus,
kúpeľný a zdravotný cestovný ruch, vidiecky cestovný ruch a agroturistika, cykloturistika,
rekreácia v horách s ponukou horskej turistiky a celého radu voľno-časových aktivít, pobyt pri
vode, vodné športy a vodná turistika. Agroturistika má predpoklady na rozvoj najmä v južných
a severných okresoch kraja.
Územie okresu Trnava spadá do Dolnopovažského regiónu. Osobitosť historického
centra Trnavy s množstvom sakrálnych pamiatok zvyšujú hodnotu prírodných atraktivít
lokalizovaných predovšetkým v malebnom prostredí Malých Karpát (jaskyňa Driny, Dolina
Hlboče, Smolenický kras, archeologické nálezisko Molpír, Smolenický zámok). V 13. storočí na
území dnešného okresu bolo postavených pomerne veľa hradov (Ostrý Kameň, Dobrá Voda),
ktoré sú častým cieľom výletov a peších turistických trás. Malokarpatská vínna cesta vedie cez
bývalé kráľovské mestá Bratislavu, Svätý Jur, Pezinok a Modru a priľahlé podkarpatské obce
okresov Bratislava, Pezinok a Trnava.
Základným predpokladom ďalšieho úspešného rozvoja cestovného ruchu je
zodpovedajúca infraštruktúra a adekvátna úroveň poskytovaných služieb. V obci prevláda
poľnohospodárska krajina s absenciou významnejších prírodných a kultúrnohistorických
zaujímavostí. Lokalita síce nepatrí k atraktívnym turistickým destináciám regiónu, avšak
návštevník tu môže nájsť rôzne zaujímavosti.
Kultúrnohistorickú hodnotu miestneho významu má v Opoji predovšetkým sakrálna
pamiatka rímsko - katolícky kostol Najsvätejšej trojice. Kostol postavili v roku 1752, pôvodne ako
pohrebnú kaplnku s kryptou pre rodinu Szásy. V roku 1929 sa kaplnka rozšírila na súčasnú
podobu kostola. Uprostred najstaršej opojskej ulice, vystupujúc z radovej zástavby, sa
nachádza zvonica z 1. polovice 19. storočia. Stavba so štvorcovou pôdorysnou dispozíciou,
ihlanovou strechou a oblúkovitými oknami je v strede svojej výšky rozdelená rímsou. Prícestné
sochy a kríže boli postupne umiestňované na cesty spájajúce Opoj s Trnavou (1830), neskôr
s Majcichovom (1832) a nakoniec s Vlčkovcami (1846). Pozoruhodnou pamiatkou v Opoji je
nápisová tabuľa zhotovená z ružového mramoru. Do roku 2001 bola osadená v stene jedného
gazdovského domu vedľa fary. Tabuľa oválneho tvaru na bokoch so štyrmi vykrojeniami
a textom. K cirkevným svätostánkom v Opoji, okrem kresťanského kostola, patrila aj židovská
synagóga, ktorá stála v radovej zástavbe najstaršej časti obce. Budovu postavili z pálenej tehly
v 19. storočí, pričom fasáda sa takmer v ničom neodlišovala od okolitých domov. Židovská
náboženská obec v Opoji bola v minulosti živým centrom duchovného života, čoho dôkazom
bol aj cintorín zriadený na hranici katastrov Opoj a Vlčkovce. Židovský cintorín ležal na okraji
Opoja, na ľavej strane cesty vedúcej do Vlčkoviec.

| 34

A. III ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU ÚZEMIA
SWOT analýza a syntéza jej výsledkov
SWOT analýza predstavuje jeden z najvýznamnejších nástrojov na zhodnotenie silných
a slabých stránok územia, jeho príležitostí a ohrození s cieľom stanoviť jeho špecifické prednosti
a súčasne rozhodnúť o opatreniach na odstránenie nedostatkov, ktoré obmedzujú jeho
konkurencieschopnosť.
SWOT analýza hodnotí vnútorné a vonkajšie faktory: vnútorné faktory zahŕňajú
hodnotenie silných (Strenghts) a slabých stránok (Weaknesses) územia; vonkajšie faktory
zahŕňajú hodnotenie príležitostí (Opportunities) a ohrození (Threats) súvisiacich s okolitým
prostredím. Kvalitne spracovaná SWOT analýza predstavuje východiskový podklad pre
stanovenie vhodnej stratégie pre budúci rozvoj územia. K určeniu stratégie dochádza
vzájomným porovnávaním vnútorných a vonkajších faktorov: uskutočňuje sa komparácia
vnútorných silných stránok a vonkajších príležitostí s cieľom stanoviť aktívnu rozvojovú stratégiu.
Na strane druhej sa dáva do súladu množina slabých stránok s vonkajšími ohrozeniami s cieľom
identifikovať najrizikovejšie faktory, ktoré bude treba aktívnou politikou eliminovať alebo
celkom odstrániť.
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SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY
Obyvateľstvo

•
•
•
•
•
•

celkový prírastok obyvateľstva (najmä
ako dôsledok mechanického prírastku)
priaznivá vzdelanostná štruktúra
obyvateľstva
priaznivá veková štruktúra obyvateľstva

•
•
•

podiel ekonomicky aktívneho
obyvateľstva
nízka úroveň nezamestnanosti
záujem obyvateľov o verejné dianie

absencia sociálnych služieb
poskytovaných na území obce
nedostatočná debarierizácia verejných
priestranstiev a verejných objektov
málo pracovných príležitostí priamo
v obci

Občianska vybavenosť a technická infraštruktúra
•
•
•
•
•
•
•
•

prítomnosť materskej školy
pôsobenie viacerých združení
verejný vodovod, plynofikácia a
kanalizácia
prítomnosť poštového úradu
úplné pokrytie signálom mobilných
operátorov
dostupnosť internetového pripojenia
fungujúce odpadové hospodárstvo,
separovaný zber
modernizácia verejného osvetlenia

•
•
•
•
•
•
•

nevyhovujúci technický stav miestnych
komunikácií a chodníkov
nevyhovujúci technický stav obecných
budov
absencia základnej školy
absencia denného stacionáru pre seniorov
chýbajúce kvalitné možnosti športového
vyžitia (moderné ihrisko, športová hala...)
absencia zberného dvora
absencia polyfunkčného domu obchodu
a služieb

Samospráva
•
•
•

stabilná finančná situácia obce
aktívne
úsilie
samosprávy
o získanie
finančných prostriedkov na rozvojové
zámery obce
informovanie verejnosti

•

nízka elektronizácia samosprávy najmä
v oblasti komunikácie s občanmi obce

Poloha a doprava
•
•

výhodná poloha vzhľadom na dostupnosť
do administratívnych celkov vyššieho rádu
(okresné, krajské, hlavné mesto)
• dostatočné množstvo dopravných spojení
s okresným mestom
• uspokojivá dostupnosť k autobusovej
stanici
• uspokojivá poloha vzhľadom na dopravné
koridory národného významu
•

absencia cyklotrás
nevyhovujúci stav viacerých úsekov ciest
nižšej kategórie spájajúcich obec s jej
bezprostredným okolím

Prírodné podmienky, využitie územia a cestovný ruch
•
•

priaznivé geologické, klimatické
i pôdne podmienky na
poľnohospodársku produkciu
podmienky pre realizáciu cyklo
a agroturistiky

•

nedostatočná atraktivita prírodných
podmienok v území na realizáciu
cestovného ruchu vyššieho ako
lokálneho/regionálneho významu
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•

podpora rôznych kultúrnych
a spoločenských aktivít na území obce
PRÍLEŽITOSTI

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

možnosť čerpania finančných prostriedkov
zo štrukturálnych fondov EÚ
posilnenie aktivít zameraných na
propagáciu obce
lepšia elektronizácia samosprávy
zvýšenie spolupatričnosti a povedomia
obyvateľov s cieľom zveľadenia obce
a zvýšenia jeho atraktivity pre život a pre
návštevu
dobudovanie a rekonštrukcia technickej
infraštruktúry (komunikácie, chodníky,
verejné osvetlenie, cyklotrasy, kamerový
systém...)
zlepšenie technického stavu obecných
budov
dobudovanie a rekonštrukcia športových
objektov
zlepšenie spolupráce s okolitými
samosprávami na regionálnej úrovni
možnosť dennej dochádzky obyvateľov
obce za zamestnaním do okolitých miest
rekonštrukcia a ochrana pamiatok
skvalitnenie technického vybavenia
obecných budov
zriadenie sociálnych služieb v obci

OHROZENIA
•
•
•
•
•

nedostatok finančných prostriedkov na
realizáciu väčších rozvojových zámerov
absencia vhodných výziev v oblasti
čerpania nenávratných finančných
príspevkov
náročnosť spracovania rozvojových
projektov z hľadiska finančného a
odborných kapacít
predlžovanie času a predražovanie
realizovaných projektov
nezáujem investorov o podnikanie na
území obce
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Hlavné disparity a faktory rozvoja
Na základe vykonanej SWOT analýzy je možné identifikovať kľúčové disparity a faktory
rozvoja územia. Kombináciou silných stránok a príležitostí získame hlavné faktory
rozvoja, naopak, kombináciou slabých stránok a ohrození hlavné disparity. Poznanie hlavných
faktorov ako aj disparít prispieva k formulácii vhodnej stratégie, ktorou by sa v budúcnosti obec
mala uberať.

HLAVNÉ FAKTORY ROZVOJA +
•
•
•
•
•

výhodná geografická a dopravná
poloha vzhľadom na dostupnosť
krajského a hlavného mesta
priame spojenie s okresným a krajským
mestom Trnava
možnosť dennej dochádzky obyvateľov
obce za zamestnaním do okolitých miest
priaznivá demografická situácia
v dôsledku prirodzeného a celkového
prírastku obyvateľstva
možnosť čerpania finančných
prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ

HLAVNÉ DISPARITY •
•
•
•
•

nevyhovujúci technický stav komunikácií
a chodníkov znižujúci komfort, bezpečnosť,
estetický dojem a kvalitu života v obci
absencia širšej ponuky tovarov a služieb
absencia základnej školy
absencia sociálnych služieb
nedostatočné využitie rozvojového
potenciálu obce

Budúci rozvoj obce
Podoba budúceho rozvoja obce Opoj bude závisieť od mnohých faktorov, z ktorých
značná časť je zachytená aj vo SWOT analýze. Svoju zásluhu na rozvoji obce budú mať
zástupcovia samosprávy, ale aj občania a subjekty pôsobiace v Opoji. Zmierňovanie disparít
sa stane efektívnejšie, ak sa rozvojové snahy zacielia na oblasti, ktoré sú z hľadiska potrieb
občanov považované za najakútnejšie. K identifikovaniu týchto oblastí nám pomohol
dotazníkový prieskum, ktorého výsledky uvádzame v strategickej časti dokumentu PHRSR.
Podobne, ako dala obec priestor občanom a iným subjektom pôsobiacim v obci vyjadriť sa
k predstavám o budúcnosti územia, mala by obec tento priestor ponúkať počas celého
programového obdobia. Z tohto dôvodu bol v rámci dokumentu PHRSR vypracovaný tiež
komunikačný plán, súčasťou ktorého sú aj plánované online verejné prerokovania zámerov
samosprávy. V neposlednom rade bude budúci rozvoj obec závisieť aj od vývoja národného
hospodárstva a ekonomickej situácie na nadnárodnej úrovni.

STEEP analýza
Okrem SWOT analýzy je veľmi často používaná v strategickom plánovaní i takzvaná
STEEP analýza, ktorá sa zameriava na komplex sociálnych, technických, ekonomických,
ekologických a politických faktorov. Spoločenské faktory zahŕňajú predovšetkým faktory
súvisiace so spôsobom života ľudí, ako napríklad demografické faktory, úroveň vzdelania,
štruktúru školstva a mnoho ďalších príbuzných faktorov. Technické faktory predstavujú všetky
faktory, ktoré súvisia s vývojom výrobných prostriedkov, materiálov, procesov, know-how
a nových technológií, ktoré majú dopad na obec/región. Ekonomické faktory odrážajú
hospodársky vývoj na mezo a makro úrovni a sú v nich obsiahnuté toky financií, tovarov,
informácií a energií, problematika nezamestnanosti, platových podmienok, konkurencie
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a ďalších faktorov, ktoré môžu mať dopad na rozvoj územia. Z ekologických faktorov sa
prihliada najmä na trvalo udržateľný rozvoj krajiny, ktorý úzko súvisí s limitovanými zdrojmi a stále
narastajúcimi nárokmi na ich využívanie. Politické faktory predstavujú všetky faktory vyššej
politickej moci, od štátnej až po medzinárodnú úroveň. Tieto faktory tvoria právny rámec
podporujúci alebo, naopak, brzdiaci rozvoj obce. Okrem týchto faktorov sa do STEEP analýzy
často zahŕňajú aj hodnoty obyvateľstva, zamestnancov, podnikateľov a rôznych
zainteresovaných strán, ktoré pôsobia v externom prostredí. STEEP analýza skúma výhradne
vonkajšie prostredie ovplyvňujúce spôsob a metódy riadenia a plánovania samosprávy. STEEP
analýza obce Opoj je zachytená v nasledujúcej schéme.

Schéma 2: STEEP analýza obce Opoj
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ČASŤ B – STRATEGICKÁ ČASŤ
Vízia územia
Víza formulovaná v strategickom dokumente PHRSR odráža želanú predstavu
obyvateľov o budúcnosti obce Opoj, opis ideálneho stavu, ktorý by mal byť dosiahnutý
rozvojovými zámermi. Hlavným cieľom vízie je poskytnúť užitočnú informáciu pre súčasných a
potenciálnych obyvateľov, záujmové skupiny, podnikateľov, potenciálnych investorov,
turistov, ale aj obec samotnú. V snahe dosiahnuť stanovenú víziu formuluje samospráva
v strategickej časti dokumentu PHRSR následne aj konkrétne opatrenia a v rámci nich
konkrétne aktivity, ktorých uskutočnenie je potrebné na dosiahnutie vízie.

„Obec Opoj bude vždy otvorenou, bezpečnou a atraktívnou vidieckou oblasťou, v ktorej žijú
a pôsobia vzdelaní, aktívni a angažovaní občania a zástupcovia obce, ktorí svojim záujmom
o miestne dianie budú podporovať všestranný rozvoj obce. Obec bude predstavovať územie
vhodné, dôstojné a atraktívne pre život a podnikanie. Opoj bude pokojným a občiansky
uspokojivo vybaveným územím s kvalitným životným prostredím.“

Táto vízia bude naplnená realizáciou strategických zámerov Programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja obce Opoj na roky 2021 – 2027.
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Hodnotenie výsledkov dotazníkového prieskumu názorov obyvateľov
V záujme zapojiť obyvateľov Opoja do tvorby PHRSR bol vytvorený dotazník, ktorý bol
dostupný v elektronickej forme na webovej stránke obce a taktiež v papierovej forme na
obecnom úrade. Dotazník bol rozdelený na 2 časti – úvodnú a hlavnú časť. Cieľom úvodnej
časti bolo zistenie základných charakteristík o respondentoch, hlavná časť bola zameraná na
zisťovanie spokojnosti a názorov na rozvoj obce Opoj.
Zber dotazníkov v papierovej aj elektronickej podobe bol ukončený v júni 2021.
Príležitosť vyjadriť svoj názor na sociálne služby obce využilo celkovo 82 občanov.
Počet respondentov bol reálne vyšší, avšak neúplne vyplnené dotazníky neboli
zaradené do vyhodnotenia. Z 82 platných dotazníkov takmer 62 % vyplnili ženy. Takmer 16 %
respondentov býva v obci Opoj 21 alebo viac rokov, 9 % respondentov 16 – 20 rokov. Najväčšiu
skupinu takmer 33% tvorili obyvatelia, ktorí žijú v obci 1- 5 rokov. Ide teda väčšinou a novo
prisťahované mladé rodiny.
Pokiaľ ide o vekovú štruktúru respondentov, najpočetnejšia skupina 42 % respondentov
bola vo veku 30 - 39 rokov, druhú najpočetnejšiu skupinu (33 %) tvorili respondenti vo veku 40 –
49 rokov, následne respondenti vo veku 20 – 29 rokov (22,1 %). Takýto stav zodpovedá
skutočnosti, že obyvateľstvo Opoja tvoria prevažne mladí ľudia v produktívnom veku.
Z hľadiska vzdelanostnej štruktúry malo v čase konania sa prieskumu najviac
respondentov (takmer 40 %) najvyššie dosiahnuté vzdelanie vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
Ďalšími početnými skupinami, ktoré prejavili záujem o komunitné plánovanie, boli osoby so
stredným odborným vzdelaním (takmer 30 %). Zvyšné vzdelanostné skupiny boli zastúpené
menej ako 10 percentami.
Takmer polovicu (49,4 %) respondentov tvorili osoby zamestnané v súkromnom sektore.
Takmer 17 % respondentov bolo v čase konania sa prieskumu zamestnaných vo verejnom
sektore a viac ako 11 % boli podnikatelia a osoby na rodičovskej dovolenke. Ostatné skupiny
obyvateľstva z hľadiska ekonomickej aktivity boli zastúpené menej ako 3 percentami.
V nasledujúcej časti prinášame výsledky dotazníkového prieskumu:
Otázka č. 1:
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Otázka č. 2:
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Otázka č. 3:

Otázka č. 4:

Otázka č. 5:
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Otázka č. 6:

Otázka č. 7:

Otázka č. 8:
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Otázka č. 9:

Otázka č. 10:

S bývaním v obci Opoj je spokojných takmer 16 %, čiastočne spokojných 58,5 % a
nespokojných 25,6 % respondentov. Rozvoj obce v posledných rokoch hodnotí 13,4 %
respondentov pozitívne, až 73,2 % respondentov negatívne a zvyšok svoj postoj k rozvoju Opoja
nevedel posúdiť. Vyše 56 % respondentov nepozná rozvojové plány obce, 36,6% rozvojové
plány pozná čiastočne. Rozvojové plány obce pozná 7,3 % respondentov.
Respondenti záporne hodnotili možností trávenia voľného času v obci (46,3 %
respondentov ohodnotilo túto oblasť známkou „5“) a tiež úroveň služieb pre turistov (79,3 %
respondentov túto oblasť ohodnotilo známkou „5“). Podobne záporne bol hodnotený tiež stav
historických a kultúrnych pamiatok a kvalita ciest a chodníkov v obci (známkou „5“ túto oblasť
ohodnotilo 59,8 % respondentov). Priaznivejšie respondenti vnímali oblasť životného prostredia,
kedy 34,1 % respondentov ohodnotilo túto oblasť známkou „3“ a 19,5 % známkou „2“.
Za najviac nedostatkovú ohodnotili respondenti oblasť technickej infraštruktúry (76,8 %
respondentov), absenciu sociálnej infraštruktúry (58,5 % respondentov) a celkový rozvoj obce
(52,4 % respondentov). Súčet uvedených podielov presahuje 100 %, keďže každý respondent
mohol za nedostatkové označiť dve oblasti.
V závere dotazníka dostali respondenti priestor navrhnúť vlastné zámery, ktoré by sa
mali v programovom období 2021 – 2027 v obci Opoj realizovať. Medzi návrhmi sa niekoľkokrát
objavila potreba rekonštrukcie ciest a chodníkov, rozširovanie ponuky a kvality obchodu
a služieb. Ďalšími požiadavkami bolo opätovné otvorenie ZŠ, rozšírenie kapacít MŠ, vybudovať
centrá pre deti, rozšírenie možností trávenia voľného času v obci. Vybudovanie cyklotrás
a prepojenie so susednými obcami. Názor vyjadrili aj psíčkari, ktorí by uvítali výbehy pre psov.
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Návrh stratégie rozvoja obce Opoj
V súlade s platnou metodikou pre spracovanie dokumentu PHRSR boli stanovené tri
prioritné oblasti rozvoja obce Opoj: hospodárska, sociálna a environmentálna oblasť, pričom
všetky tieto oblasti spolu prispejú k dosiahnutiu vyššie uvedenej vízie. Konkrétne ciele a k nim
prislúchajúce opatrenia boli v rámci jednotlivých oblastí formulované v súlade so záujmom
dosiahnuť vyvážený, trvalo udržateľný rozvoj územia, pri rešpektovaní regionálnej politiky
a s ohľadom na vnútorné špecifiká obce.
Schéma 3: Schematické znázornenie vízie a prioritných oblastí

Formulár S1: Tabuľka strategických cieľov a opatrení

Vízia
1. Prioritná oblasť – HOSPODÁRSKA
CIEĽ: Zabezpečenie kvalitnej
dopravnej, technickej a
občianskej vybavenosti v
obci

1.1 Rekonštrukcia a výstavba obecnej dopravnej infraštruktúry
1.2 Rozvoj technickej infraštruktúry obce

Vízia
2 . Prioritná oblasť – SOCIÁLNA
CIEĽ: Zabezpečenie kvalitnej
občianskej vybavenosti
a sociálnej infraštruktúry

2.1 Rekonštrukcia a modernizácia obecných budov
2.2 Skvalitnenie a rozšírenie možností pre voľnočasové aktivity

Vízia
3 . Prioritná oblasť – ENVIRONMENTÁLNA
CIEĽ: Zabezpečenie kvalitnej
technickej infraštruktúry
a ochrany životného
prostredia

3.1 Riešenie problematiky nakladania s odpadmi

| 47

ČASŤ C – PROGRAMOVÁ ČASŤ
V tejto časti dokumentu je hlbšie rozpracovaná hospodárska, sociálna
a environmentálna oblasť – uvedené sú tu konkrétne opatrenia a s nimi súvisiace
projekty/aktivity, ktoré boli stanovené s cieľom zabezpečiť naplnenie vízie obce Opoj.
Programová časť dokumentu PHRSR uvádza tiež konkrétne merateľné ukazovatele výsledku
a dopadu vrátane východiskových a cieľových hodnôt plánovaných aktivít.
Formulár P1 – Tabuľka opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí
Opatrenie

Projekt/aktivita

Prioritná oblasť

1.1.1 Rekonštrukcia a budovanie
chodníkov pre peších

Opatrenie 1.1
Rekonštrukcia a výstavba
obecnej dopravnej infraštruktúry

1.1.2 Rekonštrukcia miestnych
komunikácií

Hospodárska oblasť –
dopravná infraštruktúra

1.1.3 Rekonštrukcia zastávok a
zabezpečenie dopravného
značenia v obci

Opatrenie 1.2
Rozvoj technickej infraštruktúry
mesta
Opatrenie

Opatrenie 2.1
Rekonštrukcia a modernizácia
obecných budov

Opatrenie 2.2
Skvalitnenie a rozšírenie možností
pre voľnočasové aktivity

Opatrenie
Opatrenie 3.1
Riešenie problematiky
nakladania s odpadmi

1.2.1 Vybudovanie kamerového
systému v obci

Projekt/aktivita
2.1.1 Rekonštrukcia budovy
materskej škôlky
2.1.2 Rekonštrukcia podlahy
kultúrneho domu

Hospodárska oblasť –
technická infraštruktúra

Prioritná oblasť

Sociálna oblasť – sociálna
infraštruktúra

2.2.1 Podpora spoločenských
a kultúrnych aktivít na území
obce, resp. činnosti občianskych
združení
2.2.2 Podpora športových aktivít
na území obce, resp. činnosti
športového klubu

Projekt/aktivita

3.1.1 Vybudovanie zberného
dvora

Sociálna oblasť –
voľnočasové aktivity

Prioritná oblasť

Environmentálna oblasť –
odpadové hospodárstvo
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Formulár P2 – Zoznam ukazovateľov cieľov/prioritných oblastí
Typ
ukazovateľa

Informačný
zdroj

Názov ukazovateľa

Merná
jednotka

Východisková
hodnota –
rok 2021

Cieľová hodnota
2023

2027
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1. Prioritná oblasť – Hospodárska
Aktivita 1.1.1 Rekonštrukcia a budovanie chodníkov pre peších

Výsledok

Dopad

Dĺžka zrekonštruovaných
chodníkov

PD

m

0

1 500

3 400

Dĺžka vybudovaných
chodníkov

PD

m

0

1 500

3 400

Počet obyvateľov
využívajúcich predmetné
chodníky

OÚ

počet

0

1 296

1 296

Aktivita 1.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Výsledok
Dopad

Dĺžka zrekonštruovaných
komunikácií
Počet obyvateľov
využívajúcich predmetné
komunikácie

PD

m

0

255

500

OÚ

počet

0

BD

BD

Aktivita 1.1.3 Rekonštrukcia zastávok a zabezpečenie dopravného značenia v obci
Výsledok
Výsledok
Dopad

Počet zrekonštruovaných
zastávok
Počet dopravných
značiek
Počet ľudí využívajúcich
zrekonštruovane zastávky

PD

počet

0

1

1

PD

počet

0

1

1

PD

počet

0

BD

BD

Aktivita 1.2.1 Vybudovanie kamerového systému v obci
Výsledok

Dopad
Typ
ukazovateľa

Počet jednotiek
kamerového systému
Počet obyvateľov, ktorých
bezpečnosť sa zvýši
dobudovaním
kamerového systému
Názov ukazovateľa

PD

počet

0

BD

BD

OÚ

počet

0

1 296

1 296

Informačný
zdroj

Merná
jednotka

Východisková
hodnota rok
2021

Cieľová hodnota
2023

2027

2. Prioritná oblasť – Sociálna
Aktivita 2.1.1 Rekonštrukcia budovy materskej škôlky
Výsledok

Dopad

Zrekonštruovaná plocha

Počet detí navštevujúcich
zrekonštruované priestory
materskej školy

PD

m2

0

472

472

Interná
evidencia
MŠ

počet

0

BD

BD

Aktivita 2.1.2 Rekonštrukcia podlahy kultúrneho domu
Výsledok

Dopad

Plocha rekonštruovanej
podlahy kultúrneho domu
Počet osôb využívajúcich
kultúrny dom

PD

m2

0

400

400

OÚ

počet

0

BD

BD

Aktivita 2.2.1 Podpora spoločenských a kultúrnych aktivít na území obce, resp. činnosti
občianskych združení
Výsledok

Dopad

Počet realizovaných
aktivít za rok

OÚ

počet

0

5

5

Počet návštevníkov za rok

OÚ

počet

0

BD

BD

Aktivita 2.2.2 Podpora športových aktivít na území obce, resp. činnosti športového klubu
Výsledok

Dopad

Typ
ukazovateľa

Počet realizovaných
športových aktivít za rok

OÚ

počet

0

5-10

5-10

Počet podporených
športových klubov

OÚ

počet

0

1

1

Informačný
zdroj

Merná
jednotka

Východisková
hodnota rok
2021

Názov ukazovateľa

Cieľová hodnota
2023

2027

3. Prioritná oblasť – Environmentálna
Aktivita 3.1.1 Vybudovanie zberného dvora
Výsledok

Dopad

Plocha vybudovaného
zberného dvora
Počet zakúpených
technológií
Počet separovaných
zložiek
Objem vyseparovaného
odpadu

*BD = Bude doplnené
*OÚ = Obecný úrad

PD

m2

0

7 500

7 500

OÚ, PD

počet

0

BD

BD

OÚ, PD

počet

0

BD

BD

OÚ, PD

t/rok

0

BD

BD
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba
garanta
Partneri garanta

Začatie a ukončenie
projektu
Stav projektu pred
realizáciou

Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Rekonštrukcia a budovanie chodníkov pre peších
Obec
starosta
Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí
o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov,
verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ
09/2021 – 12/2027
Absencia chodníkov v lokalitách – hlavná cesta
Potreba rekonštrukcie v lokalitách – ostatné ulice na území obce
Spracovaná PD na stavebné povolenie
Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov na cestách
Vybudované a rekonštruované chodníky v lokalitách - hlavná cesta
Obyvatelia obce, návštevníci obce
Dĺžka vybudovaných/rekonštruovaných chodníkov k 2023 v m... 1 500
Dĺžka vybudovaných/rekonštruovaných chodníkov k 2027 v m... 3 400

Zmluvné podmienky
Riziká

Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Vypracovanie
projektovej
dokumentácie
Vydanie stavebného
povolenia
Verejné obstarávanie
Vypracovanie žiadosti
o nenávratný finančný
príspevok
Realizácia projektu
Kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku

Vypracovanie
projektovej
dokumentácie
Verejné obstarávanie
Vypracovanie ŽoNFP
Realizácia projektu
Spolu

Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia
vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese
verejného obstarávania, neschválenie projektu
Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Stavebný inžinier

Termín (mesiac/rok)

Stavebný úrad

08/2016

Verejný obstarávateľ
Obecný úrad/externý subjekt

09/2021
nerelevantné

Dodávateľ

priebežne podľa možností
obce
-

Stavebný úrad
Náklady spolu
(eur)

05/2016

5 000,-

0,00

Z toho
súkromné
zdroje
0,00

0,0,340 000,345 000,-

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

EU

Z toho verejné zdroje
SR
VÚC

Obec
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba
garanta
Partneri garanta

Začatie a ukončenie
projektu
Stav projektu pred
realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká

Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Vypracovanie
projektovej
dokumentácie
Vydanie stavebného
povolenia
Verejné obstarávanie
Vypracovanie žiadosti
o nenávratný finančný
príspevok
Realizácia projektu
Kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku

Vypracovanie
projektovej
dokumentácie
Verejné obstarávanie
Vypracovanie ŽoNFP
Realizácia projektu
Spolu

Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Obec
starosta
Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný
finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný
obstarávateľ, projektant, dodávateľ
2021/2022
Potreba rekonštrukcie v lokalitách – Budín
PD v stave prípravy
Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov na cestách
Vybudované a rekonštruované cesty v lokalitách - Budín
Obyvatelia obce, návštevníci obce
Dĺžka rekonštruovaných ciest k 2023 v m........ 250
Dĺžka rekonštruovaných ciest k 2027 v m........ 500
Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia
vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese
verejného obstarávania, neschválenie projektu
Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Stavebný inžinier

Termín (mesiac/rok)

Stavebný úrad

-

Verejný obstarávateľ
Obecný úrad/externý subjekt

09/2021
09/2021

Dodávateľ
Stavebný úrad

12/2021-12/2022
-

Náklady spolu
(eur)

08/2021

6 000,-

0,00

Z toho
súkromné
zdroje
0,00

2 500,1 500,250 000,260 000,-

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

EU

Z toho verejné zdroje
SR
VÚC

Obec
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Základné údaje o projektovom zámere č. 3
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba
garanta
Partneri garanta

Začatie a ukončenie
projektu
Stav projektu pred
realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká

Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Vypracovanie
projektovej
dokumentácie
Vydanie stavebného
povolenia
Verejné obstarávanie
Vypracovanie žiadosti
o nenávratný finančný
príspevok
Realizácia projektu
Kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku

Vypracovanie
projektovej
dokumentácie
Verejné obstarávanie
Vypracovanie ŽoNFP
Realizácia projektu
Spolu

Rekonštrukcia zastávok a zabezpečenie dopravného značenia v
obci
Obec
starosta
Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný
finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný
obstarávateľ, dodávateľ
8-10/2021
PD spracovaná, čaká sa na právoplatné stavebné povolenie
Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci
Rekonštrukcia zastávok a zabezpečenie dopravného značenia v
obci
Obyvatelia obce
Počet zastávok ................................................1
Počet dopravného značenia v ks......................1
Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia
vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese
verejného obstarávania, neschválenie projektu
Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Stavebný inžinier

Termín (mesiac/rok)

Stavebný úrad

-

Verejný obstarávateľ
Obecný úrad/externý subjekt

09/2021
09/2021

Dodávateľ
Stavebný úrad

10/2021
-

Náklady spolu
(eur)

Z toho verejné zdroje
SR
VÚC

-

2 300,-

0,00

Z toho
súkromné
zdroje
0,00

0,1 100,16 500,19 900,-

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

EU

Obec
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Základné údaje o projektovom zámere č. 4
Názov projektu

Vybudovanie kamerového systému v obci – kamerový systém

Garant
Kontaktná osoba
garanta
Partneri garanta

Obec
starosta

Začatie a ukončenie
projektu
Stav projektu pred
realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká

Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Vypracovanie
projektovej
dokumentácie
Vydanie stavebného
povolenia
Verejné obstarávanie
Vypracovanie žiadosti
o nenávratný finančný
príspevok
Realizácia projektu
Kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku

Vypracovanie
projektovej
dokumentácie
Verejné obstarávanie
Vypracovanie ŽoNFP
Realizácia projektu
Spolu

Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí
o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov,
verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ
BD
BD
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov obce
Kamerový systém v lokalitách Obyvatelia obce
Počet monitorovaných lokalít k 2023 ................................... BD
Počet monitorovaných lokalít k 2027 ................................... BD
Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia
vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese
verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus
Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Stavebný inžinier

Termín (mesiac/rok)

Stavebný úrad

Mesiac/rok

Verejný obstarávateľ
Obecný úrad/externý subjekt

Mesiac/rok
Mesiac/rok

Dodávateľ
Stavebný úrad

Mesiac/rok, od – do
-

Náklady spolu
(eur)

Mesiac/rok

BD

0,00

Z toho
súkromné
zdroje
0,00

BD
BD
BD
BD

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

EU

Z toho verejné zdroje
SR
VÚC

Obec
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Základné údaje o projektovom zámere č. 5
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba
garanta
Partneri garanta

Začatie a ukončenie
projektu
Stav projektu pred
realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká

Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Vypracovanie
projektovej
dokumentácie
Vydanie stavebného
povolenia
Verejné obstarávanie
Vypracovanie žiadosti
o nenávratný finančný
príspevok
Realizácia projektu
Kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku

Vypracovanie
projektovej
dokumentácie
Verejné obstarávanie
Vypracovanie ŽoNFP
Realizácia projektu
Spolu

Rekonštrukcia budovy MŠ
Obec
starosta
Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný
finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný
obstarávateľ, projektant, dodávateľ
03-10/2022
Vypracovaná PD pre územné konanie
Zlepšenie stavu školských zariadení v obci
Rekonštruovaná MŠ
Zamestnanci MŠ a deti navštevujúce MŠ
Plocha rekonštrukcie k 2023.........472 m2
Plocha rekonštrukcie k 2027..........472 m2
Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia
vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese
verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus
Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Stavebný inžinier

Termín (mesiac/rok)

Stavebný úrad

08/2021

Verejný obstarávateľ
Obecný úrad/externý subjekt

08/2021
08/2021

Dodávateľ
Stavebný úrad

03-10/2022
-

Náklady spolu
(eur)

07/2021

14 990,-

0,00

Z toho
súkromné
zdroje
0,00

2 000,1 500,745 000,763 490,-

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

EU

Z toho verejné zdroje
SR
VÚC

Obec
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Základné údaje o projektovom zámere č. 6
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba
garanta
Partneri garanta

Začatie a ukončenie
projektu
Stav projektu pred
realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká

Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Vypracovanie
projektovej
dokumentácie
Vydanie stavebného
povolenia
Verejné obstarávanie
Vypracovanie žiadosti
o nenávratný finančný
príspevok
Realizácia projektu
Kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku

Vypracovanie
projektovej
dokumentácie
Verejné obstarávanie
Vypracovanie ŽoNFP
Realizácia projektu
Spolu

Rekonštrukcia podlahy Kultúrneho domu
Obec
starosta
Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí
o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov,
verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ
2024-25
spracovaný projektový zámer
Zlepšenie technickej vybavenosti KD
Rekonštrukcia podlahy Kultúrneho domu
Zamestnanci KD, návštevníci KD
Plocha rekonštrukcie v m2 do 2023 .............. 400
Plocha rekonštrukcie v m2 do 2027.............. 400
Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia
vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese
verejného obstarávania, neschválenie projektu
Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Stavebný inžinier

Termín (mesiac/rok)

Stavebný úrad

08/2024

Verejný obstarávateľ
Obecný úrad/externý subjekt

08/2024
09/2024

Dodávateľ
Stavebný úrad

01/2025-02/2025
Mesiac/rok

Náklady spolu
(eur)

05/2024

3 000,-

0,00

Z toho
súkromné
zdroje
0,00

0,1 000,20 000,24 000,-

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

EU

Z toho verejné zdroje
SR
VÚC

Obec
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Základné údaje o projektovom zámere č. 7
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba
garanta
Partneri garanta

Začatie a ukončenie
projektu
Stav projektu pred
realizáciou

Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Zmluvné podmienky
Riziká

Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Verejné obstarávanie
Vypracovanie žiadosti
o nenávratný finančný
príspevok
Realizácia projektu
Financovanie projektu
Druh výdavku

Verejné obstarávanie
Vypracovanie ŽoNFP
Realizácia projektu
Spolu

Podpora spoločenských a kultúrnych aktivít na území obce, resp.
činnosti občianskych združení
Obec
starosta
Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný
finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný
obstarávateľ, dodávateľ
01-12/2021
Priebežne prebiehajú prípravné aktivity pred usporiadaním
spoločenských podujatí, resp. niektoré podujatia už prebehli, ide
o každoročné akcie usporiadané folklórnymi súbormi, holubármi,
senior klubom a pod.
Zvýšiť návštevnosť obce, jej atraktivitu a zvýšenie povedomia o obci,
obnova kultúrneho života
Kultúrne aktivity v obci
Obyvatelia obce, návštevníci obce
Počet kultúrnych aktivít ročne 5
Nárast počtu turistov v obci k 2023 v %. 0
Nárast počtu turistov v obci k 2027 v %..................................... 0
Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia
vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese
verejného obstarávania, neschválenie projektu, kvalita ciest a
chodníkov
Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Verejný obstarávateľ
Obecný úrad/externý subjekt

Termín (mesiac/rok)

Dodávateľ

01-12/2021 (každoročné
podujatia)

Náklady spolu
(eur)
nerelevantné
nerelevantné
8 000,8 000,-

EU

nerelevantné
nerelevantné

Z toho verejné zdroje
SR
VÚC
0,00
0,00
0,00
0,00

Obec

Z toho
súkromné
zdroje
0,00
0,00
0,00
0,00
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Základné údaje o projektovom zámere č. 8
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba
garanta
Partneri garanta

Začatie a ukončenie
projektu
Stav projektu pred
realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká

Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Verejné obstarávanie
Vypracovanie žiadosti
o nenávratný finančný
príspevok
Realizácia projektu
Financovanie projektu
Druh výdavku

Verejné obstarávanie
Vypracovanie ŽoNFP
Realizácia projektu
Spolu

Podpora športových aktivít na území obce, resp. činnosti športového
klubu
Obec
starosta
Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný
finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný
obstarávateľ, projektant, dodávateľ
01-12/2021
Priebežne prebiehajúce tréningy a priateľské zápasy TJ Družstevník
Opoj počas celého roka
Zvýšiť atraktivitu obce a možnosti pre športové aktivity obyvateľov
Športové podujatia
Obyvatelia obce, návštevníci obce, športové kluby
Počet podporených športových klubov 1
Počet športových podujatí ročne.5-10
Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia
vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese
verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus
Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Verejný obstarávateľ
Obecný úrad/externý subjekt

Termín (mesiac/rok)

Dodávateľ

nerelevantné

Náklady spolu
(eur)
nerelevantné
nerelevantné
nerelevantné
2 500,-

EU

nerelevantné
nerelevantné

Z toho verejné zdroje
SR
VÚC
0,00
0,00
0,00
0,00

Obec

Z toho
súkromné
zdroje
0,00
0,00
0,00
0,00
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Základné údaje o projektovom zámere č. 9
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba
garanta
Partneri garanta

Začatie a ukončenie
projektu
Stav projektu pred
realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká

Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Vypracovanie
projektovej
dokumentácie
Vydanie stavebného
povolenia
Verejné obstarávanie
Vypracovanie žiadosti
o nenávratný finančný
príspevok
Realizácia projektu
Kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku

Vypracovanie
projektovej
dokumentácie
Verejné obstarávanie
Vypracovanie ŽoNFP
Realizácia projektu
Spolu

Vybudovanie Zberného dvora
Obec
starosta
Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí
o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov,
verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ
10-12/2022

Príprava vysporiadania vlastníckych pomerov na parcelách na
realizáciu projektu (nájom/výkup)
Zlepšenie odpadového hospodárstva v obci
Zberný dvor
Obyvatelia obce, návštevníci obce
Plocha vybudovaného zberného dvora 7 500 m2
Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia
vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese
verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus
Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Stavebný inžinier

Termín (mesiac/rok)

Stavebný úrad

06/2022

Verejný obstarávateľ
Obecný úrad/externý subjekt

07/2022
07/2022

Dodávateľ
Stavebný úrad

10-12/2022
-

Náklady spolu
(eur)

03/2022

1 000,-

0,00

Z toho
súkromné
zdroje
0,00

0,1 500,0
100 000,102 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

EU

Z toho verejné zdroje
SR
VÚC

Obec
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ČASŤ D – REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť nadväzuje na programovú časť. Zahŕňa formuláre podrobnejšieho
rozpracovania projektových zámerov a je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a
organizačného zabezpečenia realizácie dokumentu PHRSR, ale obsahuje tiež systém
monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných
ukazovateľov a vecný časový harmonogram realizácie programu formou akčného plánu.

Popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHRSR
Organizačné zabezpečenie – realizácia zámerov obsiahnutých v dokumente PHRSR je
súčasťou činnosti samosprávy obce reprezentovanej obecným zastupiteľstvom a starostom.
Samospráva pri tvorbe a realizácii dokumentu získava a spracováva pripomienky partnerov,
členov komisií, pracovných skupín, poslancov a verejnosti.
Obecné zastupiteľstvo – sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Poslanci
prijímajú záväzné nariadenia, čím rozhodujú o základných otázkach fungovania obce. Vo
vzťahu k realizácii programu PHRSR obce Opoj berie obecné zastupiteľstvo na vedomie návrh
strategickej časti dokumentu, schvaľuje samotný dokument a každoročne schvaľuje
vyhodnotenie jeho plnenia. Taktiež schvaľuje spolufinancovanie jednotlivých projektov
financovaných z doplnkových zdrojov a z prostriedkov obecného rozpočtu.
Starosta – je najvyšším výkonným orgánom obce. Rozhoduje o všetkých veciach správy obce,
ktoré nie sú zákonom alebo štatútom delegované na obecné zastupiteľstvo. Vo vzťahu k PHRSR
starosta podpisuje schválenie celého dokumentu, vykonáva uznesenia a zastupuje obec vo
vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.
Inštitucionálne zabezpečenie – inštitucionálne a administratívne zabezpečuje záležitosti
obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom,
obecný úrad. Jeho činnosť organizuje a riadi prednosta úradu. Okrem prípadov, kedy sú
žiadateľmi/prijímateľmi podpory iné subjekty, v plnom rozsahu zabezpečuje administráciu a
procesy komunikácie, hodnotenia a monitorovania.
Hlavným komunikačným nástrojom obce Opoj je obecná webová stránka so sprievodnými
komunikačnými kanálmi, akými sú napr. rozhlas a vývesky na obecných tabuliach.
Komunikačná stratégia v súvislosti s dokumentom PHRSR prebiehala kontinuálne počas celého
obdobia tvorby dokumentu a bude sa uskutočňovať aj v období realizácie jednotlivých
zámerov.
Všestranným nástrojom komunikácie, ale aj hodnotenia, monitorovania a kontroly, je materiál
predkladaný na rokovanie obecného zastupiteľstva. Vstupné údaje sú pripravované
zamestnancami obecného úradu v dostatočnom predstihu. Predkladaný materiál má vždy
svojho predkladateľa – zodpovednú osobu, odborného garanta a na príprave sa podieľajú
komisie obecného zastupiteľstva, ako aj poradné orgány.
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Formulár R6 – Komunikačný plán pre fázu realizácie PHRSR
P.
č.

1.

Časový
rámec

2020

Miesto
konani
a

OÚ

04-06/
2021

www.
opoj.sk

3.

4.

2.

5.

Cieľová
skupina

Poslanci

Forma

Zasadnutie
OÚ

Výstupy

Informovanie
poslancov
o zámere
spracovať PHRSR
na obdobie
2021 – 2027
Získanie názorov,
pripomienok od
obyvateľov,
organizácií
a združení
k aktuálnej
situácii v obci
a možnostiach
jej rozvoja
Pripomienkovani
e pracovnej
verzie PHRSR
2021– 2027
Schválenie
PHRSR 2021 –
2027

Rámcové
informácie
o povinnosti mať
spracované
PHRSR 2021 –
2027

Schválenie zámeru
spracovať PHRSR
na obdobie 2021 –
2027

Informovanie
o cieľoch
pripravovaného
PHRSR 2021 –
2027

Pripomienky
a návrhy občanov

Pracovná verzia
PHRSR 2021 –
2027

Pripomienky
a návrhy občanov
k pracovnej verzii
PHRSR 2021 – 2027

Dotazník

09/2021

www.
opoj.sk

Občania

Verejné
prerokova
nie online

09/2021

OÚ

Poslanci

Zasadnutie
OÚ

10/2021

www.
opoj.sk

Občania

Verejné
prerokova
nie –
online

Projektové
zámery na rok
2022

Prepojenie
PHRSR
a programovéh
o rozpočtovania

Rozpočet obce
na rok 2022

6.

11/2021

OÚ

Poslanci

7.

12/2021

www.
opoj.sk

Občania

Verejné
prerokova
nie online

9.

Vstupné údaje

Občania

Zasadnutie
OŮ

8.

Téma, ciele

12/2021

10/2022

OÚ

www.
opoj.sk

Poslanci

Občania

Zasadnutie
OŮ

Verejné
prerokova
nie online

Pracovná verzia
PHRSR 2021–
2027
Návrh
časového,
inštitucionálneho
a finančného
zabezpečenia
projektových
zámerov na rok
2022
Metodika
programového
rozpočtovania,
výsledky
hospodárenia
obce za rok
2021
Návrh
časového,
inštitucionálneho
a finančného
zabezpečenia
projektových
zámerov na rok
2022

Schválenie PHRSR
2021– 2027

Pripomienky
a návrhy občanov

Návrh štruktúry
programového
rozpočtu na rok
2022

Pripomienky
a návrhy občanov

Rozpočet obce
na rok 2022

Základné údaje
o projektových
zámeroch

Návrh časového,
inštitucionálneho
a finančného
zabezpečenia
projektových
zámerov na rok
2022

Projektové
zámery na rok
2023

Návrh
časového,
inštitucionálneho
a finančného
zabezpečenia
projektových
zámerov na rok
2023

Pripomienky
a návrhy občanov
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

11/2022

10/2023

11/2023

10/2024

11/2024

10/2025

11/2025

10/2026

11/2026

OÚ

www.
opoj.sk

OÚ

www.
opoj.sk

OÚ

www.
opoj.sk

OÚ

www.
opoj.sk

OÚ

Poslanci

Občania

Poslanci

Občania

Poslanci

Občania

Poslanci

Občania

Poslanci

Návrh časového,
inštitucionálneho
a finančného
zabezpečenia
projektových
zámerov na rok
2023

Projektové
zámery na rok
2023

Základné údaje
o projektových
zámeroch

Projektové
zámery na rok
2024

Návrh
časového,
inštitucionálneho
a finančného
zabezpečenia
projektových
zámerov na rok
2024

Pripomienky
a návrhy občanov

Projektové
zámery na rok
2024

Základné údaje
o projektových
zámeroch

Návrh časového,
inštitucionálneho
a finančného
zabezpečenia
projektových
zámerov na rok
2024

Verejné
prerokova
nie online

Projektové
zámery na rok
2025

Návrh
časového,
inštitucionálneho
a finančného
zabezpečenia
projektových
zámerov na rok
2025

Pripomienky
a návrhy občanov

Zasadnutie
OÚ

Projektové
zámery na rok
2025

Základné údaje
o projektových
zámeroch

inštitucionálneho
a finančného
zabezpečenia
projektových
zámerov na rok
2025

Projektové
zámery na rok
2026

Návrh
časového,
inštitucionálneho
a finančného
zabezpečenia
projektových
zámerov na rok
2026

Pripomienky
a návrhy občanov

Projektové
zámery na rok
2026

Základné údaje
o projektových
zámeroch

inštitucionálneho
a finančného
zabezpečenia
projektových
zámerov na rok
2026

Projektové
zámery na rok
2027

Návrh
časového,
inštitucionálneho
a finančného
zabezpečenia
projektových
zámerov na rok
2027

Pripomienky
a návrhy občanov

Základné údaje
o projektových
zámeroch

inštitucionálneho
a finančného
zabezpečenia
projektových
zámerov na rok
2027

Zasadnutie
OÚ

Verejné
prerokova
nie online

Zasadnutie
OÚ

Verejné
prerokova
nie online

Zasadnutie
OÚ

Verejné
prerokova
nie online

Zasadnutie
OÚ

Projektové
zámery na rok
2027
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Systém monitorovania a hodnotenia
Strategické plánovanie obce je nepretržitý proces zabezpečovania rovnováhy medzi
cieľmi a možnosťami obce v neustále meniacom sa prostredí. Účelom strategického
plánovania je stanoviť ciele a spôsob ich dosiahnutia. Hlavnými procesmi strategického
plánovania sú:
•

programovanie – tvorba strategických dokumentov a výber projektov,

•

implementácia – realizácia a financovanie projektov,

•

monitorovanie a hodnotenie – zisťovanie príspevku projektov k rozvoju územia a
aktualizácia strategických dokumentov, pričom cieľom je zostaviť komplexnú
informáciu o tom, ako sa plnia jednotlivé zámery navrhnuté v dokumente PHRSR.

Formulár R2 – Kritériá hodnotenia PHRSR (bude doplnené)
P. č.
1.

2.

3.

Skupina kritérií/kritérium

Váha/body

Obsah dokumentu

Bodové
hodnotenie

Poznámka

0-4

Väzby dokumentu na iné
strategické dokumenty
miestnej, regionálnej
a národnej úrovni
Súlad navrhovanej stratégie
s potenciálom územia/zdrojmi

0-4

0-4

4.

Postupy hodnotenia
a monitorovania

0-4

5.

Zrozumiteľnosť dokumentu

0-4

Formulár R 5 – Plán hodnotenia a monitorovania
Plán priebežných hodnotení PHRSR na programové obdobie 2021 – 2027
Typ hodnotenia
Strategické hodnotenie

Ad hoc hodnotenie celého
PHRSR
Tematické hodnotenie časti
PHRSR
Ad hoc mimoriadne
hodnotenie PHRSR

Ad hoc hodnotenie celého
PHRSR
Ad hoc hodnotenie celého
PHRSR

Vykonať
2021

Dôvod vykonania/periodicita
Podľa rozhodnutia obce/koordinátora
a vzniknutej spoločenskej potreby.

PHRSR

Operatívne hodnotenie
Každoročne v zmysle príslušných ustanovení Zákona
2021 – 2027
NRSR 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
v termíne do 3. mesiaca príslušného roku.
Téma hodnotenia: Ak bola téma identifikovaná ako
2021 – 2027
riziková časť vo výročnej monitorovacej správe za
predchádzajúci kalendárny rok
Pri značnom odklone od stanovených cieľov alebo
zmene stanovených cieľov jednotlivých prioritných
2021 – 2027
oblastí alebo zmene hodnôt ukazovateľov. Pri
návrhu na revíziu PHRSR.
Na základe rozhodnutia starostu v zmysle príslušných
predpisov, na základe rozhodnutia kontrolného
2021 – 2027
orgánu obce, na základe podnetu poslancov, na
základe protokolu Národného kontrolného úradu
SR, na základe správy auditu.
Na základe rozhodnutia starostu o príprave PHRSR
2027
na nasledovné programové obdobie po roku 2027.
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Akčný plán na obdobie trvania PHRSR
Významnou súčasťou realizačnej časti PHRSR je tiež akčný plán spracovaný na obdobie
rokov 2021– 2027. Ide o formulár slúžiaci ako monitorovací nástroj obsahujúci zoznam zámerov
roztriedených podľa jednotlivých oblastí – hospodárskej, sociálnej a environmentálnej. Ku
každému zámeru je v rámci akčného plánu pridelený termín realizácie, výška potrebných
zdrojov a garant, ktorého úlohou je zabezpečiť realizáciu daného zámeru. O napĺňaní
jednotlivých zámerov obec vypracováva Správu o plnení akčného plánu, ktorej cieľom je
poskytnúť komplexnú informáciu o úspešnosti samosprávy v snahe dosiahnuť stanovenú víziu.
Správa o plnení akčného plánu je k dispozícii samospráve i širokej verejnosti.
Formulár R1: Akčný plán
Akčný plán pre Hospodársku oblasť
Aktivita

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

1.1.1 Rekonštrukcia a budovanie chodníkov
pre peších

2021 – 2027

Obec Opoj

345 000

1.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

2021 – 2022

Obec Opoj

260 000

1.1.3 Rekonštrukcia zastávok
a zabezpečenie dopravného značenia v
obci

2021

Obec Opoj

19 900

1.2.1 Vybudovanie kamerového systému

BD

Obec Opoj

BD

Akčný plán pre Sociálnu oblasť
Aktivita

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

2.1.1 Rekonštrukcia budovy materskej škôlky

2022

Obec Opoj

763 490

2024-2025

Obec Opoj

24 000

2.2.1 Podpora spoločenských a kultúrnych
aktivít na území obce, resp. činnosti
občianskych združení

2021

Obec Opoj

8 000

2.2.2 Podpora športových aktivít na území
obce, resp. činnosti športového klubu

2021

Obec Opoj

2 500

2.1.2 Rekonštrukcia podlahy kultúrneho
domu

Akčný plán pre Environmentálnu oblasť
Aktivita
3.1.1 Vybudovanie zberného dvora

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

2022

Obec Opoj

102 500
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Formulár č. R 7 - Záznam z verejného prerokovania – bude doplnené
Zápis o prerokovaní strategického dokumentu v komisiách samosprávy
Názov dokumentu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Opoj na roky 2021 –
2027
Pripomienkovanie realizoval: odborný útvar samosprávy (napr. kancelária starostu)
Termín pripomienkovania: kedy
Oznam uverejnený: kde
Text dokumentu k dispozícii: kde
Spôsob doručenia pripomienok: poštou, do schránky, e-mailom a pod.
Priamo oslovené subjekty: obecné výbory, mimovládne organizácie a pod.

Pripomienka č. 1
Text pripomienky:
Pripomienka sa týka časti dokumentu:
Zaslal: názov komisie a dátum zasadania
Zdôvodnenie komisie:
Vyjadrenie odborného útvaru: pripomienku akceptujeme/neakceptujeme
Zdôvodnenie odborného útvaru:
...
Počet pripomienok: celkový počet .... akceptované ...
Zápis spracoval: meno, funkcia, dňa, podpis

| 65

ČASŤ E – FINANČNÁ ČASŤ
E.I Indikatívny finančný plán PHRSR
Formulár F 3 – Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica
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Viaczdrojové financovanie
Prioritná oblasť

Celkové
náklady

Hospodárska oblasť

624 900

1.1.1 Rekonštrukcia
a budovanie chodníkov
pre peších

Verejné zdroje
Spolu

Súkromné
zdroje

0

624 900

0

345 000

0

345 000

0

1.1.2 Rekonštrukcia
miestnych komunikácií

260 000

0

260 000

0

1.1.3 Rekonštrukcia
zastávok
a zabezpečenie
dopravného značenia v
obci

19 900

0

19 900

0

BD

0

1.2.1 Vybudovanie
kamerového systému

BD

EÚ

BD

Štát

BD

VÚC

BD

Obec

BD

Sociálna oblasť

797 990

0

797 990

0

2.1.1 Rekonštrukcia
budovy materskej škôlky

763 490

0

763 490

0

2.1.2 Rekonštrukcia
podlahy kultúrneho
domu

24 000

0

24 000

0

2.2.1 Podpora
spoločenských
a kultúrnych aktivít na
území obce, resp.
činnosti občianskych
združení

8 000

0

0

0

8 000

8 000

0

2.2.2 Podpora
športových aktivít na
území obce, resp.
činnosti športového
klubu

2 500

0

0

0

2 500

2 500

0

Environmentálna oblasť

102 500

0

102 500

0

3.1.1 Vybudovanie
zberného dvora

102 500

0

102 500

0

1 525 390

0

1 525 390

0

Spolu

Formulár F 5 – Indikatívny rozpočet – sumarizácia
Rok
Oblasť/politika

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Spolu

Hospodárska
politika

199 185,7

179 285, 7

49285,7

49285,7

49285,7

49285,7

49285,7

624 900

Sociálna politika

10 500

763 490

0

12 000

12 000

0

0

797 990

Environmentálna
politika

0

102 500

0

0

0

0

0

102 500

Spolu

209 685,7

1 045 275,7

49285,7

61 285,7

61 285,7

49285,7

49285,7

1 525 390
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E.II Finančná časť
Obec Opoj plánuje na svoje aktivity využiť vlastné zdroje z obecného rozpočtu
v kombinácii s možnosťami financovania zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu Európskej
únie a štátnych fondov. V programovom období 2021 – 2027 môže obec žiadať o nenávratný
finančný prostriedok na svoje projektové zámery z nižšie uvedených operačných programov.
Pri jednotlivých operačných programoch uvádzame tie prioritné osi a v rámci nich tie
investičné priority, pri ktorých je obec Opoj oprávnená žiadať o poskytnutie príspevku.
Podčiarknuté sú tie priority, ktoré sa priamo týkajú opatrení a aktivít plánovaných v tomto
strategickom dokumente.
•

OP Integrovaný regionálny operačný program (OP IROP) (financovaný z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja – EFRR)
o Prioritná os 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch – IP 1.1, IP 1.2
o Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám – IP 2.1,
IP 2.2
o Prioritná os 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch – IP 3.1
o Prioritná os 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné
prostredie – IP 4.1, IP 4.2, IP 4.3

•

OP Kvalita životného prostredia (OP KŽP) (financovaný z Kohézneho fondu – KF)
o Prioritná os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry – IP 1.1, IP 1.2, IP 1.3, IP 1.4
o Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo (financovaná
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja) – IP 4.2, IP 4.3, IP 4.4, IP 4.5

•

Environmentálny fond (EF)
o A oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
o B oblasť: Ochrana a využívanie vôd
o C oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva
o D oblasť: Ochrana prírody a krajiny
o E oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
o F oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu
životného prostredia
o G oblasť: Zelená investičná schéma
o H oblasť: Environmentálne záťaže
o L oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane
zatepľovania

•

Dotácie Ministerstva kultúry
o 1 Obnovme si svoj dom / Národný cintorín v Martine
o 2 Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
o 3 Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice
o 4 Umenie
o 5 Pro Slovakia
o 6 Kultúra znevýhodnených skupín
o 7 Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť
o 8 Kultúrne poukazy
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Záver
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR obce Opoj na roky 2021–
2027 prestavuje strednodobý plánovací dokument vyjadrujúci súčasný stav, ale aj víziu rozvoja
obce, ktorú má samospráva záujem v nasledujúcich rokoch skutočne dosiahnuť. S cieľom
formulovať budúce kroky obce tak, aby vízia čo najlepšie odrážala potreby občanov a iných
subjektov pôsobiacich v obci, vznikalo PHRSR obce Opoj za aktívnej pomoci zamestnancov
obecného úradu, odborníkov, občanov a organizácií, pričom všetci títo aktéri prispeli k
formulácii aktuálnych potrieb lokality, v ktorej žijú, o ktorú sa starajú a na ktorej im záleží.
PHRSR obce Opoj bol spracovaný ako podporný dokument obsahujúci prioritné
rozvojové oblasti, strategické ciele, opatrenia a aktivity podnecujúce rozvoj obce v súlade
s platnou metodikou na vypracovanie dokumentu PHRSR, pričom dokument korešponduje s
výsledkami analýz, identifikovanými problémami, ako aj s možnosťami realizácie
programových zámerov, ktoré sú ovplyvňované kombináciou vnútorných a vonkajších
faktorov.
I keď sa dokument PHRSR snaží detailne popísať budúcu podobu obce a taktiež
finančnú stránku plánovaných zámerov, treba mať na pamäti, že nie je možné s definitívnou
presnosťou stanoviť budúci vývoj a celkové náklady potrebné na rozvoj územia. Na druhej
strane je zase potrebné zdôrazniť, že bez akejkoľvek predstavy o budúcich krokoch
a finančných tokoch obce by bol jej rozvoj bezplánový, preto dokument PHRSR predstavuje
významný oporný koncepčný materiál.
V období rokov 2021 – 2027 plánuje obec Opoj zrealizovať 4 hospodárske, 4 sociálne
a 1 environmentálny zámer, na ktoré využije jednak vlastné zdroje, ale bude sa usilovať aj
o získanie spolufinancovania v podobe nenávratných finančných príspevkov z národných
a nadnárodných zdrojov, čo mu práve dokument PHRSR umožní, keďže viaceré nenávratné
finančné príspevky sú poskytované aj na základe súladu predkladaného zámeru
s dokumentom PHRSR. Každý jeden realizovaný zámer posunie obec Opoj bližšie k naplneniu
vytýčenej vízie – požadovaného stavu, ktorý chce samospráva dosiahnuť.
Žijeme v dynamickom, rýchlo sa meniacom prostredí, preto bol aj PHRSR zostavený ako
otvorený dokument, ktorý môže byť podľa potrieb obce aktualizovaný a revidovaný. Veríme,
že realizácia jednotlivých zámerov spríjemní život občanov a pobyt návštevníkov a prispeje
k vytvoreniu atraktívneho prostredia, v ktorom budú obyvatelia radi bývať, podnikatelia radi
pôsobiť a návštevníci sa sem radi vracať.
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Prílohy
Formulár Ú 1: Zámer spracovania PHRSR
Zámer spracovania PHRSR
Názov dokumentu
Forma spracovania
Riadenie procesu
spracovania

Obdobie spracovania

Financovanie
spracovania

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Opoj na roky
2021 – 2027
PHRSR bolo vypracované externými odborníkmi v spolupráci so
zamestnancami samosprávy, občanmi a organizáciami pôsobiacimi v obci
Opoj
Proces spracovania dokumentu sa uskutočňoval za účasti pracovných
skupín, ktoré mali za úlohu riadiť jednotlivé oblasti: hospodársku, sociálnu
a environmentálnu
Zámer spracovať PHRSR obce Opoj na roky 2021 – 2027 bol chválený dňa
...... uznesením č. ... schválením rozpočtu obce na rok 2021. Dokument bol
spracovávaný v období od júna 2021 do septembra 2021. Podrobný
harmonogram spracovania dokumentu je konkretizovaný vo formulári Ú 2.
• Náklady na vlastné spracovanie (vyjadrené v osobohodinách): Bude
doplnené
• Náklady na získanie informačných podkladov – štatistiky, analýzy,
prognózy, dotazníky: Bude doplnené
• Náklady na stretnutia – pracovné skupiny a verejnosť: Bude doplnené
• Náklady na publicitu – tlač informačných materiálov, úprava
elektronických médií: Bude doplnené

Formulár Ú 2: Harmonogram spracovania PHRSR
Harmonogram spracovania PHRSR
Rok 2021
Termín (mesiac)
Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Záver

VI.

VII.

VIII.

IX.

Formulár Ú 4: Zoznam členov pracovných skupín
Zoznam členov pracovných skupín
Názov skupiny

Titul, meno, priezvisko
Bude doplnené

Hospodárska skupina:

Bude doplnené
Bude doplnené
Bude doplnené

Sociálna skupina:

Bude doplnené
Bude doplnené
Bude doplnené

Environmentálna skupina:

Bude doplnené
Bude doplnené
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Formulár PP 1: Zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych dát
Zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych dát
Oblasť dát/téma
Obyvateľstvo
Domový a bytový fond
Občianska vybavenosť
Technická infraštruktúra
Ekonomická štruktúra

Zdroje dát
Štatistický úrad SR
Obecný úrad
Štatistický úrad SR
Obecný úrad
Obecný úrad
Obecný úrad
Obecný úrad
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny SR
Štatistický úrad SR

Webová stránka
www.slovak.statistics.sk
www.opoj.sk
www.slovak.statistics.sk
www.opoj.sk
www.opoj.sk
www.opoj.sk

Obecný úrad

www.opoj.sk

Atlas krajiny SR
Google Earth
Atlas krajiny SR
Google Earth
Portál cestnej databanky
Atlas krajiny SR
Katastrálny portál SR
Štátna ochrana prírody SR
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja

www.enviroportal.sk
www.google.com/earth
www.enviroportal.sk
www.google.com/earth
www.cdb.sk
www.enviroportal.sk
www.katasterportal.sk/kapor
www.sopsr.sk/web

Rozpočet a finančné
hospodárenie obce
Poloha
Doprava a dostupnosť
územia
Prírodné podmienky
Využitie zeme
Životné prostredie
Cestovný ruch

www.opoj.sk
www.upsvar.sk
www.slovak.statistics.sk

www.telecom.gov.sk

Formulár PP 1: Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov
Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov
Názov dokumentu
Stratégia Európa 2030
Partnerská dohoda SR na roky
2014 – 2020
Národná stratégia regionálneho
rozvoja SR (NSRR)
Národný rozvojový plán
Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Trnavského
samosprávneho kraja 2016– 2023
Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Opoj
2015 – 2020
Komunitný plán sociálnych služieb
obce Opoj na roky 2021– 2027

Platnosť
dokumentu
2030

Úroveň
dokumentu
európska

www.eu2020.gov.sk

2020

národná

www.partnerskadohoda.gov.sk

2030

národná

www.telecom.gov.sk

2030

národná

www.nsrr.sk

2023

regionálna

www.unsk.sk

2020

lokálna

www.opoj.sk

2027

lokálna

www.opoj.sk

Zdroj
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Formulár A13: Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík
Kontrolný zoznam hodnotenia možných rizík
Nežiaduce
dôsledky
Neodborná,
nedostatočná
rozpracovanosť
stratégie rozvoja
Nemožnosť
realizovať projekt,
časové
oneskorenie,
predraženie
projektu

Druh rizika

Objekt rizika

Zdroj rizika

Pravdepodobnosť

Individuálne

Nedostatočná
odborná
pripravenosť
pracovného tímu

Profily členov
pracovného tímu

Technické

Nevysporiadanie
pozemkov,
chybná
projektová
dokumentácia

Projektová
dokumentácia,
stavebné
povolenia

Ekologické

Poškodzovanie
životného
prostredia
projektovými
aktivitami

Interné
dokumenty obce

Negatívny dopad
až degradácia
životného
prostredia

Veľmi nízka

Sociálne

Vnímanie
projektových
investícií
obyvateľmi

Obyvateľstvo
obce

Obyvateľstvo
nebude súčinné
pri realizácii – napr.
vysporiadavanie
pozemkov

Nízka

Ekonomické

Rizikové
zaobchádzanie
s rozpočtom
samosprávy

Rozpočet obce

Zadlženie obce

Veľmi nízka

Nízka

Nízka

Formulár Z 1: Schválenie PHRSR
Schválenie PHRSR
Dokument

-

Spracovanie

-

Prerokovanie
Schválenie

-

Názov: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Opoj na roky
2021 – 2027
Hlavné časti dokumentu:
o
Analytická časť (A)
o
Strategická časť (B)
o
Programová časť (C)
o
Realizačná časť (D)
o
Finančná časť (E)
o
Záver
Forma spracovania: PHRSR bolo vypracované externými odborníkmi v spolupráci
so zamestnancami samosprávy, obyvateľmi obce a organizáciami pôsobiacimi v
obci
Obdobie spracovania: jún 2021 – september 20121
Riadiaci tím – počet členov: 3
Pracovné skupiny – počet skupín: 3, počet členov: hospodárska skupina – 3
členovia, sociálna skupina – 3 členovia, environmentálna skupina – 3 členovia
Externá odborná spolupráca: e-Gemini s. r. o.
Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou: prostredníctvom web stránky obce
www.opoj.sk
Náklady na spracovanie PHRSR: Bude doplnené
Prerokovanie v orgánoch samosprávy
Verejné
pripomienkovanie:
dokument
bol
k dispozícii
na
verejné
pripomienkovanie na web stránke obce Opoj
Pracovnú verziu dokumentu pripomienkovali zástupcovia samosprávy, odborníci
na hospodársku, sociálnu a environmentálnu oblasť
Dokument PHRSR obce Opoj na roky 2021 – 2027 bol schválený: Uznesením
Obecného zastupiteľstva v Opoji ..Bude doplnené
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