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Úvod: 
 

Tento dokument je vypracovaný s cieľom poskytnutia jednotnej štruktúry pre vypracovanie 

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce v zmysle  Zákona č. 539/2008 Z. z. o 

podpore regionálneho rozvoja formou metodiky pre prípravu a realizáciu programov rozvoja 

(ďalej len „PR").  

PR obce je základným dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania 

situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov 

v území formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej 

zabezpečenie. PR je spracovaný na obdobie spravidla 7 rokov a je výsledkom strategického 

plánovania. 
 

Základné princípy tvorby PR:  

- je založený na kvalitných a overených dátach, 
- je výsledkom analýz v troch hlavných oblastiach, 
- je v súlade s udržateľným využívaním hodnôt a zdrojov obce Petrovice. 

Obsah dokumentu PR:  

PR obce sa skladá z úvodu a 5 častí: 
- analytickej, 

- strategickej, 

- programovej, 

- realizačnej, 

- finančnej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Názov:  Program rozvoja  
Obce Petrovice na roky 2015 - 2021 

Územné vymedzenie :  Žilinský samosprávny kraj, okres Bytča, Obec Petrovice 
Územný plán obce/VÚC schválený:  nie 

Dátum schválenia PHSR:  6.2015 
Dátum platnosti:  1.7.2015 – 30.6.2021   

Verzia: 2.0 
Publikovaný verejne:  1.7.2015 

 

Hlavi čka dokumentu PR : 
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Proces prípravy a tvorby aktualizovaného PR:  
 
Obec Petrovice v roku 2007 dala spracovať a obecné zastupiteľstvo schválilo PHSR obce na 
roky 2007 – 2013. Potreba aktualizácie dokumentu je daná nielen ukončením časového úseku, 
na ktorý bol pripravený, ale aj končiacim sa programovacím obdobím Európskeho 
spoločenstva. Aktualizácia tohto základného dokumentu obce sa týka:  
1.  Zosúladenia súčasnej legislatívy a z nej vyplývajúcich požiadaviek na tento dokument.  

2. Spracovania nových štatistických a faktografických údajov, hospodárskych výsledkov a  
     analýz.  

3. Monitorovania dosiahnutia cieľov a plnenia opatrení daných v pôvodnom dokumente.  

4. Doplnenia nových zámerov, úloh a aktivít, podľa aktuálnej požiadavky orgánov samosprávy,  
    dotknutých subjektov, občanov a podnikateľských subjektov.  

5. Nastavenia financovania nových úloh a určenia zdrojov stanovených na základe analýzy  
    možností európskych, štátnych i obecných finančných nástrojov.  

Procesu aktualizácie PR obce sa zúčastnili odborní pracovníci obce, volení zástupcovia 
samosprávy a externí konzultanti. 
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Časť A - Analytická časť 
 

Analytická časť obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východisko vej situácie 
obce s väzbami na širšie územie a odhad budúceho vý voja s dôrazom na možné riziká 
a ohrozenia vo väzbe na existujúce relevantné strat égie a koncepcie a využívanie 
vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoj a územia obce.  
  
A-1 Analýza vnútorného prostredia 

A-1.1 – Základná charakteristika obce Petrovice 
 
Kód obce 517861 

Názov okresu Bytča 

Názov kraja Žilinský 

Štatút obce obec 

PSČ 013 53 

Telefónne smerové číslo +421 41 

Prvá písomná zmienka o obci (rok) 1312 

Nadmorská výška obce (m) 371 

Celková výmera územia obce [m2] 32 536 559 

Hustota obyvateľstva na km2 47 

Zdroj: ŠÚ SR 

 
 
Letecká snímka na centrum obce 
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A-1.2 – Geografická charakteristika 
 
Obec je administratívne začlenená do okresu Bytča a Žilinského samosprávneho kraja. 
Obec sa rozprestiera na Hornom Považí v Javorníkoch v doline potoka Petrovička. Časťami 
Petrovíc sú aj Setechov a Pláne. Miestnymi časťami sú Chalany, Magale, Na krížovej, Na 
skale petrovská, Pláne pod Priesečným, a Pred žabinou. 
Pólom miestneho významu je mikroregión Bytčianskej kotliny (člen euroregiónu Beskydy), 
ktorý združuje 11 obcí (Hvozdnica, Štiavník, Petrovice, Kolárovice, Veľké Rovné, Kotešová, 
Predmier, Maršová – Rašov, Hlboké nad Váhom, Jablonové, Súľov – Hradná) a mesto Bytča. 
 
Nadmorská výška stredu obce:  371 m n.m. 
Celková výmera územia obce:   32 536 559 m2. 
Obec Petrovice je napojená na nadradenú komunikačnú sústavu (cesta I/18) cestami III/01882 
a III/01883 v správe Žilinského samosprávneho kraja. 
 
 
Od centier ekonomického rozvoja regionálneho charakteru je obec vzdialená: 
-     6 km od Bytče, 
-   23 km od Žiliny, 
-   23 km od Považskej Bystrice, 
- 109 km od Banskej Bystrice, 
- 188 km od Bratislavy. 
 
 
       Obec Petrovice na mape   
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Prírodný potenciál obce Petrovice tvoria prevažne pohoria Javorníky (z geologického a 
geomorfologického hľadiska). Južná časť katastra obce je pahorkatina prechádzajúca do 
vrchoviny až hornatiny ústrednej časti pohoria. Prevládajú hnedé lesné pôdy. Odlesnené je 
len okolie obce a osád. Vrchná časť Javorníkov je budovaná mocnými tzv. flyšovými 
horninami, ktoré pozostávajú z pevných rôzne veľkých pieskovcov premiešaných s hlinitými 
až ílovo-hlinitými materiálmi. 
V chotári obce po pravej strane potoka Petrovička v dolnej časti je kameňolom (pod horou 
Lazúra a Uhrínov), kde vystupujú na povrch útržky tvrdých vápencov. Hlavnú hydrologickú sieť 
tvorí potok Petrovička, ktorý pramení pod vrchom Čemerka (1052 m.n.m.) v Javorníkoch. 
Najväčšími prítokmi Petrovičky na území katastra obce sú Priečny potok a Setechovský potok. 
Vo svojich horných tokoch tieto potoky predstavujú zdroje nezávadnej vody (význam pre 
zásobovanie obyvateľstva). Potok Petrovička sa spája s potokom Kolárovickým a na území 
Bytčianskej kotliny sa vlieva do rieky Váh. Pri topení snehu, alebo výdatných zrážkach sa úzke 
koryta potokov rýchlo napĺňajú zrážkovými vodami, čo sa prejavuje sezónnymi záplavami. V 
dolnej časti potoka ju vykonaná regulácia. 
Z klimatického hľadiska hospodárske územie spadá do mierne chladnej až chladnej oblasti. 
Súčet denných teplôt činí za rok 6,5o – 7o C. priemerný dátum prvých mrazov je v období  
1.-11.10. a posledných 11.-25.5. 
 
 
 
A-1.3 – Kultúrno-historická charakteristika  
 
Bytčianska kotlina bola osídlená okolo 2. – 1. storočia pred n. l. keltským obyvateľstvom. 
Sídlisko púchovskej skupiny sa zistilo aj v chotári dnešných Petrovíc. Prvé slovanské kmene 
sa dostali na územie Slovenska v 5. – 6. storočí.  
Bytčiansku kotlinu osídlili v priebehu 8. storočia. 
Obec bola založená v druhej polovici 13. storo čia. V roku 1312  (v súvislosti s obcou 
Kolárovice sa spomína v dokumentoch Peter, dedičný, zákupný richtár v Petroviciach (Petrus, 
Judex de Petré villa). Spolu s ním vystupujú svedkovia plebán Konrád a Herman. Právo 
zákupného richtára (šoltýsa, fojta) bolo: zriadiť mlyn, jatku, kováčsku a obuvnícku dielňu, ako 
aj pekáreň. Richtár dostával do užívania slobodný pozemok (lán). Petrovický richtár mal aj 
súdnu moc (okrem hrdelných zločinov ako boli: zbojstvo, vraždy, podpaľačstvo). 
Povinnosti občanov obce boli menšie, ako tých, ktorí podliehali staršiemu zvykovému právu. 
Boli oslobodení od všetkých ťárch na niekoľko rokov. Potom sa odvádzala daň podľa ľanov. 
V dokumentoch o osudoch ľudí z Petrovíc v časoch 14. storočia sa nehovorí. Základnou 
formou existencie bolo poľnohospodárstvo, pestovanie základných obilnín, ako boli raž, ovos, 
jačmeň, pohánka, proso. Rozšíril sa chov dobytka, ošípaných, hydiny, všetkého, čo pomáhalo 
byť sebestačným. 
Osudy Petrovíc podmieňovali jednotliví majitelia bytčianskeho panstva, ktorí sa často striedali. 
Zápasilo sa o uhorský trón. Menili sa zemepáni.  
15. storočie: Začína všeobecné zhoršenie pomerov. Obmedzuje sa slobodné sťahovanie 
poddaných, zvyšuje sa feudálna renta. Zemepáni zavádzajú nové a nové povinnosti.  
16. storočie: Opäť sú zmeny vo vlastníctve bytčianskeho panstva. (Až do 1558, kedy bola 
uzavretá vzájomný dohoda Rafaela Podmanického a Jána Imrafiho.) Daňový zápis potvrdzuje, 
že v roku 1553 Petrovice so všetkým dedinami bytčianskeho panstva patrili pod hrad Hričov. 
Od 1563 sa osud obce spája s rodinou Thurzovcov až do roku 1626. Bola to jedna z 
najbohatších feudálnych rodín na Slovensku. Na konci 16. storočia sa nakosilo sto vozov sena; 
obec mala pílu, valchu, mlyn, chovali sa ovce - valašky , pestoval sa jačmeň, ovos, darilo sa  
dokonca - chmeľu; nechýbali ošípané, kravy, hydina. Obyvateľstvo odovzdávalo dávky, štátne 
aj stoličné dane, cirkevný desiatok; každá sedliacka usadlosť bola povinná počas vojny dať 
jedného robotníka na 6 - 12 dní práce pri budovaní opevnení. V roku 1593 žije v Petroviciach 
13 rodín. 17. storočie: vnútorné nepokoje v krajine: ozbrojené povstania proti Viedni. Od roku 
1608 sú poddaní pripútaní k pôde. V roku 1619 hospodárilo v Petroviciach šesť sedliackych a 
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osem želiarskych rodín. Obyvatelia vykonávali všetky poľnohospodárske práce na Majeri. 
Podželiari robili za stravu, ošatenie a menší peniaz u bohatších sedliakov.  
Koncom 17.storočia po porážke Turkov a po zlomení odporu uhorskej šľachty sa cisárska 
vláda zmocnila celého územia Slovenska. Vojaci sa správali ako nepriatelia krajiny. 
18. storočie. Posledné stavovské povstanie Františka II. Rákociho: Do toho zasiahol v rokoch 
1710-11 mor. Trenčianska stolica bola spustošená. Esterháziovci prebrali majetky po 
Thurzovcoch. Vlastnili bytčianske panstvo aj v osemnástom storočí. Po Satumarskom mieri 
1711 konečne začína obnova hospodárskeho života. Nastáva demografický rozvoj, 
postavenie človeka sa čiastočne skonsolidovalo, utíchli boje. Osemnáste storočie je teda 
obdobím dosť pokojného života. 
Aj po vydaní tereziánskeho urbáru mali zemepáni veľké práva. Obyvateľstvo Petrovíc (ako v 
iných obciach) zostalo pripútané k pôde. Najpočetnejší (aj v Petroviciach) boli želiari. V tomto 
čase ich bolo v obci 64. Bývali vo vlastných domoch. Poľnohospodárstvo ich nemohlo uživiť. 
Hľadali možnosti zárobku. Podmienky života boli tvrdé, spory o pozemky sa tiahli celé stáročia. 
Chotáre k boli konečne označené. Jozef II. zrušil nevoľníctvo, uvoľnil priviazanosť k pôde. Aj 
na konci osemnásteho storočia zostáva poľnohospodárstvo u Petrovičanov hlavným 
zamestnaním. Skladba plodín sa v priebehu storočí takmer nezmenila. Stále je tu nízka 
produktivita práce.  
19. storočie: na prelome storočí začína obilná konjunktúra. Poľnohospodársky 
konzervativizmus sa však nezastavil a nezmenil: poznatky sa prenášajú z generácie na 
generáciu. V roku 1801 žije v obci 36 sedliackych a 103 želiarskych rodín. Zemepánovi 
odvádzajú jeden zlatý (cenzus), povinné dodávky mäsa (možno nahradiť finančne - 4 zlaté), 
245 dní ročne so záprahom, alebo 845 dní do roka bez záprahu. Prevažuje peňažná renta nad 
materiálnou. Obec má na zač. storočia 609 obyvateľov. Hora Petrovská je stálym zdrojom 
príjmov, pravdaže, pre bytčianske panstvo. Celý lesný komplex má 600 urbárskych jutár. Po 
roku 1836 je poddanstvo na ústupe. V marci 1848 je prijatý zákon o zrušení poddanstva. 
Lenže: želiari a zmluvní roľníci (viazaní k panskej pôde zmluvou) zostávajú naďalej v područí 
Esterháziovcov. V druhej polovici 19. storočia obyvateľstvo v obci zostáva diferencované: 
základnú masu tvoria drobní roľníci a bezzemkovia. 
 
Zdroj: PhDr. Slavo Churý: Z histórie Petrovíc (kapitola z Pamätnice: Vlado Hujík: Petrovice), 
Vlado Hujík: Petrovice 1312-2002. 

 

 

 
A-1.4 – Sociálno-ekonomická charakteristika 
 
Ekonomickú oblasť v obci Petrovice determinuje nielen rozpočet obce, rozsah vlastných 
príjmov, ale aj schopnosť čerpať prostriedky z iných zdrojov – štátnych a európskych. Zahŕňa 
ekonomickú aktivitu obyvateľstva v produktívnom veku i podnikateľskú činnosť právnických a 
fyzických osôb na území obce. Ekonomiku obce a jej stav ovplyvňuje úroveň riadenia 
samosprávnych orgánov, ktoré podporujú podnikanie a zamestnanosť, cestovný ruch a 
celkový hospodársky rast, i aktuálny model regionálnej politiky vyššieho územného celku. 
Sociálna charakteristika obce sa odvíja od sociálnej politiky štátu a regiónu, od štruktúry 
obyvateľstva, demografického vývoja, úrovne zamestnanosti a pracovných príležitostí v obci i 
v širšom okolí. Od toho závisí aj úroveň sociálnej odkázanosti niektorých skupín obyvateľstva. 
Sociálnu situáciu v obci koriguje výkon originálnych kompetencií miestnej samosprávy. 
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A-1.5 – Demografické východiská  

Počet trvale obývaných domov spolu klesá aj keď počet domov mierne stúpa, z toho vyplýva, 
že v obci je oprava respektíve výstavba nových domov, ale stúpa aj počet neobývaných 
domov. V obci Petrovice dominuje zástavba rodinných domov i keď sa v poslednom období 
realizovala aj výstavba nájomných bytových domov. 
 
 

 
 

                

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
 

 
 

                

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
Úroveň sociálneho rozvoja charakterizuje viacero ukazovateľov, medzi ktoré patrí aj 
demografická situácia a zloženie obyvateľstva. Vo všeobecnosti je v celoslovenskom meradle 
charakteristický znižujúci sa prirodzený prírastok obyvateľstva a starnutie populácie. V prípade 
obce Petrovice však dochádza k miernemu nárastu počtu obyvateľov. 

Z hľadiska počtu obyvateľov je Obec Petrovice stredne veľkou obcou. Na jej území žije 
v súčasnosti 1580 obyvateľov, z nich je 817 žien a 763 mužov. 
 
Vzhľadom na polohu obce voči mestám Bytča a Žilina a možného rozvoja predpokladáme 
trend mierneho nárastu, vďaka migrácií obyvateľstva z mestských do vidieckych sídiel. 

 
Tabuľka vývoja počtu obyvateľov: 

  1
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2
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Počet obyvateľov 1340 1443 1518 1535 1580 

Prírastok / úbytok   103  75  17  45  
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Graf vývoja počtu obyvateľov: 

 

 

Počet a priemerný vek obyvateľov v roku 2015: 
 

Kategória 
Počet 

obyvateľov 
% 

Priemerný 
vek 

Deti mladšie ako 15 rokov 267 16,9 15,49 

chlapci 133 8,42 8,32 

dievčatá 134 8,48 7,17 

Občania starší ako 15 rokov 1313 83,1 85,03 

muži 630 39,87 40,95 

ženy 683 43,23 44,08 

Obyvatelia na trvalom pobyte 1580 100 73,28 

muži 763 48,29 35,26 

ženy 817 51,71 38,02 

Veková štruktúra obyvate ľstva obce 
Nasledujúca tabuľka predstavuje vývoj počtu obyvateľov podľa vekových skupín: 
 

Pohlavie Počet 
obyvate ľov 

spolu  

V tom vo vekovej skupine (absolútne) 

  0-9 10-19 20-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-79 80 + 

                              

Spolu 1 535 153 227 261 93 145 121 116 88 70 85 57 82 37 

Muži 737 69 127 122 45 72 59 61 56 33 31 25 29 8 

Ženy 798 84 100 139 48 73 62 55 32 37 54 32 53 29 

(k 31.12.2013, zdroj: http://slovak.statistics.sk)

1340

1443

1580
1535

1580

1991 2001 2011 2013 2015

Vývoj počtu obyvateľov
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A-1.6 – Ekonomické a sociálne špecifiká 

Obec Petrovice patrí do významného hospodárskeho regiónu s rozvinutým priemyslom, 
(Žilinský kraj, okres Bytča). Má vysoký podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov a miera 
ekonomickej aktivity dosahuje viac ako 50 %.  

Obec Petrovice v hodnotení ekonomického postavenia z hľadiska tvorby HDP patrí do stredne 
výkonného regiónu. V prepočte na obyvateľa regionálny HDP v Žilinskom kraji a teda aj v obci 
Petrovice dosiahol 11040 € v bežných cenách, čo predstavuje 86,4 % úrovne HDP na 
obyvateľa v SR. 

Obec sa vyznačuje vyšším podielom obyvateľstva v predproduktívnom veku (0 – 14rokov) a 
nižším podielom v poproduktívnom veku (ženy 55+, muži 60+ rokov). Vývoj v obci v porovnaní 
s celokrajským priemerom je mierne nepriaznivý. 
V produktívnom veku prevláda mužská populácia. Veková štruktúra podľa pohlavia je 
charakteristická pre vidiecku populáciu na Slovensku.   
 
 
A-1.7 – Poskytovanie sociálnych služieb: 
 
Sociálne služby pomáhajú v kritických situáciách jednotlivcom, rodinám alebo určitým 
skupinám občanov zvládnuť starostlivosť o seba alebo o domácnosť a podporujú tak pozitívnu 
spoločenskú atmosféru v komunite. Význam sociálnych služieb nie je dôležitý len vzhľadom 
na množstvo ľudí, ktoré ich potrebuje, ale hlavne preto, že bez ich pôsobenia by časť občanov 
nemala možnosť podieľať sa na spoločenskom živote, nebolo by možné uplatnenie ich 
ľudských a občianskych práv a dochádzalo by k ich sociálnemu vylúčeniu.  
Sociálne služby pre seniorov sú v každej krajine dôležitou časťou systému sociálnej ochrany 
a ročne sa vynakladá na systém značná časť finančných prostriedkov. Sociálne služby je 
možné poskytovať v domácom prostredí formou opatrovateľskej služby, resp. v zariadeniach 
pre seniorov.   
(zdroj: http://www.mesa10.sk/index.php?action=module&id=modcontent&content _id=261).  
 

Medzi hlavné trendy v poskytovaní sociálnych služieb patria:  
 - de-inštitucionalizovanie sociálnych služieb,  
 - postupné znižovanie kapacity zariadení sociálnych služieb,  
 - prevádzkovanie  zariadení s  nízkou kapacitou (zariadenia rodinného typu,  zariadenia  s  
   kapacitou nižšou než 40 miest),  
 - transformácia veľkokapacitných zariadení na zariadenia s nižšou kapacitou,  
 - podpora terénnych a ambulantných sociálnych služieb a sociálnych služieb v zariadeniach  
   s týždenným pobytom,  
 - individualizácia poskytovania sociálnych služieb na základe osobných potrieb prijímateľov,  
   vymedzenie práv prijímateľa a povinností prevádzkovateľa, 
 - legitimizovanie  kvality sociálnych služieb  a formulovaní  podmienok, ktoré majú kvalitné  
   služby spĺňať (i keď nie sú známe podmienky hodnotenia kvality sociálnych služieb),  
   rozšírenie spektra poskytovaných sociálnych služieb,  
 - koncepčný prístup k plánovaniu a stratégii rozvoja sociálnych služieb, komunitnom rozvoji  
   komunitnom pláne a rozvoji terénnych sociálnych služieb ako nástroja poskytovania  
   sociálnych služieb v obci. 
   (Zdroj: http://www.shr.sk/pages/casopishumanita/archiv/humanitaplus/P200905.pdf).  
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V súlade s uvedenými trendami obec Petrovice vybudo vala: 
 
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovate ľskej služby Petrovice (ZPS, ZOS) 

Spustené do prevádzky v júli 2012 s nasledovnými parametrami: 

- nepretržitá opatrovateľská služba,  
- kapacita pre  22 klientov – 17 v zariadení pre seniorov a 5 v zariadení s opatrovateľskou  
  službou, klienti sú zo širokého okolia – z okresov Žilina, Považská Bystrica, Bytča, -  
- zamestnaných je 8 opatrovateliek, 1 zdravotná sestra, 1 riaditeľka, všetci zamestnanci sú   
  občanmi obce Petrovice.  

 

 



PROGRAM ROZVOJA OBCE PETROVICE                                
NA ROKY 2015 - 2021 

 

13 | S t r a n a  
 

 

V zariadení sú umiestnení aj imobilní klienti. Toto zariadenie je v správe Obce Petrovice. Na 
prevádzku obec dostáva príspevok  320,-€/mes./osoba od Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny a klienti hradia 360,-€ mesačne.  

ZPS, ZOS bolo vybudované z budovy bývalého MNV, pristavením a nadstavením podlažia. 
Výstavba bola realizovaná z vlastných prostriedkov obce a bankových úverov a úveru zo 
ŠFRB. Obstarávacia cena zariadenia 578539,- €, zostatok úverov, ktoré obec spláca je 
403353,- €. Bol dobudovaný výťah pre imobilných obyvateľov zariadenia. 

 

A-1.8 – Sociálna infraštruktúra (vybavenos ť obce): 
 
Kultúra a šport: 
- knižnica, 
- telocvičňa, 
- 2 multifunkčné ihriská. 

Zdravotná starostlivosť: 
- ambulancia praktického lekára, 
- zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby.  

Služby: 
- pošta, 
- verejný vodovod s vlastným zdrojom pitnej vody, 
- rozvodná sieť plynu, 
- predajňa potravinárskeho tovaru, 
- predajňa zmiešaného tovaru, 
- predajňa nepotravinárskeho tovaru, 
- pohostinstvo. 
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A-1.9 – Ex-post hodnotenie plnenia Strategických ro zvojových cie ľov  predošlého 
PHSR, (obdobie 2007 – 2013).  
 
Cestou k naplneniu dlhodobej vízie rozvoja obce bolo stanovenie a plnenie strategických 
rozvojových cieľov v oblastiach: 
 

1. Ľudské zdroje. 
2. Ekonomika, technická infraštruktúra a služby. 
3. Bývanie a ob čianska infraštruktúra. 
4. Životné prostredie a ekológia. 

 
1. Ľudské zdroje. 

 
Priority: 
- podpora priaznivého demografického vývoja v obci, 
- vytváranie podmienok a podpora činnosti záujmových spolkov a občianskych združení, 
- rozvíjanie kultúrnych, spoločenských a športových tradícii v obci, 
- partnerstva s inými obcami, 
- pokračovanie kresťanských a rodinných tradícií, 
- podpora starších ľudí, 
 
Opatrenia: 
- podpora bytovej výstavby (resp. pokračovanie, keďže táto priorita sa kontinuálne plní) 
  Opatrenie bolo splnené: Dokončila sa výstavba nájomných bytových domov. 
 
- v rámci partnerstiev lobovať za zachovanie dopravnej obslužnosti obce na min. terajšej 
  úrovni (autobus) 
  Opatrenie bolo splnené: Dopravná obslužnosť bola zachovaná. 
 
- v spolupráci s farským úradom (farským spoločenstvom) resp. záujmovými skupinami 
  pokračovať v kresťanských a rodinných tradícií 
  Opatrenie bolo splnené: Obec s Farským úradom úzko spolupracuje. 
 
- posilnenie sociálnych služieb pre seniorov 
  Opatrenie bolo splnené: Obec vybudovala a dňa 17.7.2012 uviedla do prevádzky Zariadenie  
  pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou pre 22 klientov. 
 
2. Ekonomika, technická infraštruktúra a služby. 

 
Priority: 
 - rozvojové dokumenty obce, 
 - propagácia potenciálu obce a prírodného prostredia, 
 - zásady finančnej politiky obce a využitie obecného majetku, 
 - využitie verejných zdrojov EÚ a SR, 
 - príprava inžinierskych sieti obce pre budúcu bytovú, občiansku a podnikateľskú výstavbu, 
 - rozvoj obchodu a služieb, 
 
Opatrenia: 
 - posilnenie propagačných a reklamných materiálov o obci 
   Opatrenie bolo splnené čiastočne 
 
 - rozšírenie pešej turistiky a cykloturistiky 
   Opatrenie bolo splnené čiastočne 
 - vypracovanie dlhodobého finančného plánu obce (stanovenie priorít) 
   Opatrenie bolo splnené 
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 - znižovanie nákladov 
   Opatrenie bolo splnené čiastočne 
 
 - úsporný režim odberu energií v obecných objektoch 
 - úsporný režim nákladov pri verejnom osvetlení (potreba rekonštrukcie) 
   Opatrenia boli splnené čiastočne 
 
 - vypracovanie projektov a predkladanie žiadosti na dotácie zo štátnych a štrukturálnych 
   fondov 
 - oprava chodníkov a ciest (už existuje pasportizácia aj projekt) 
 - výstavba obecnej nájomnej bytovky (pokračovanie priority) 
 - rekonštrukcia miestneho rozhlasu 
 - oprava miestnych komunikácií 
   Opatrenia boli splnené čiastočne 
 
 
3. Bývanie a ob čianska infraštruktúra. 
 
Priority: 
 - výstavba a rekonštrukcia bytového fondu 
 - podpora starších ľudí 
 - podpora zachovania ZŠ (prvý stupeň) 
 - podpora športu 
 
Opatrenia: 
- podpora bytovej výstavby (resp. pokračovanie, keďže táto priorita sa kontinuálne plní) 
  Opatrenie bolo splnené: Dokončila sa výstavba nájomných bytových domov. 
 
- podpora bytovej výstavby (IBV) 
  Opatrenie bolo splnené: Obec vychádza v rámci stavebného konania stavebníkom v ústrety. 
 
 - príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu (úprava) priestorov na Domov 
   sociálnych služieb (priestor bývalého MNV) 
 - rekonštrukcia bývalého MNV na Domov sociálnych služieb („penzión“) 
   Opatrenia boli splnené: Obec už aj vybudovala a dňa 17.7.2012 uviedla do prevádzky  
   Zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou pre 22 klientov. 
  
 - príprava postupnej opravy (rekonštrukcie) budovy ZŠ s MŠ 
 - príprava pozemku pod miniihrisko s umelou trávou 
   Opatrenia boli splnené čiastočne. 

 
4. Životné prostredie a ekológia. 

 
Priority: 
 - rozšírenie triedenia a zberu odpadov 
 - znižovania objemu odpadu 
 - odkanalizovanie obce (ČOV) 

 
Opatrenia: 
 - zvýšiť angažovanosť občanov v procese znižovania objemu odpadu (separovanie zberu) 
 - príprava projektu vody a kanalizácie v obci (projekt Bytčianska kotlina - SEVAK) 
    Opatrenia boli splnené 
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A-2 Analýza vonkajšieho prostredia 
 
A-2.1 – Identifikácia hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia a analýzy vplyvu  
             vonkajšieho prostredia na vývoj v obci . 
 

Obec Petrovice je súčasťou Vyššieho územného celku Žilina, (Žilinský samosprávny kraj). 
Táto časť identifikuje hlavné faktory vonkajšieho prostredia, ktoré priamo alebo nepriamo 
ovplyvňujú vývoj samotnej obce.  

Žilinský samosprávny kraj patrí medzi významné hospodárske regióny s rozvinutým 
priemyslom. Má 48,8 % ekonomicky aktívnych obyvateľov a miera ekonomickej aktivity 
dosahuje 58 %. V rámci podnikateľských aktivít malo ku koncu roka 2013 v Žilinskom kraji 
sídlo 9,6 % zo všetkých ziskových organizácií na Slovensku a 14,9 % z celkového počtu 
fyzických osôb. V roku 2013 pracovalo v kraji 12,8 % zamestnaných osôb z ich celkového 
počtu v SR a medziročne sa ich počet zvýšil o 2,8 %. Priemerná nominálna mesačná mzda 
dosiahla 732 Eur a za celoslovenským priemerom zaostala o 11,2 %. 

Žilinský samosprávny kraj v hodnotení ekonomického postavenia z hľadiska tvorby HDP patrí 
k stredne výkonným regiónom Slovenska. Tvorba hrubého domáceho produktu v období rokov 
2001 až 2011 mala stúpajúci trend okrem roku 2009, kedy bol zaznamenaný medziročný 
pokles. V roku 2001 regionálny hrubý domáci produkt dosiahol hodnotu 3 607 miliónov Eur, v 
roku 2011 bol 7 605 miliónov Eur v bežných cenách. Objem v kraji vytvoreného HDP 
predstavuje 11 % podiel na vytvorenom HDP v SR.   

Priemysel prispieva významnou mierou k hospodárskemu rastu, zamestnanosti a výkonnosti 
regiónu. Dôležitým ukazovateľom úrovne priemyselnej výroby sú tržby za vlastné výkony a 
tovar. V priemyselných subjektoch Žilinského kraja dosiahli v roku 2013 tržby za vlastné 
výkony a tovar v podnikoch s 20 a viac zamestnancami 11 757,4 mil. Eur. Podiel kraja (15,6 
%) na celoslovenskom objeme tržieb v priemysle bol druhý v poradí, po krajoch Bratislavskom 
(36,5 %). Z územného hľadiska rozhodujúcu časť tržieb v kraji vyprodukovali podniky v okrese 
Žilina (70,1 %). Podľa ekonomických činností najväčší podiel 56,2 % na hrubom obrate v kraji 
tvorila výroba motorových vozidiel. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu sa 
podieľala 11,9 %, výroba strojov a zariadení inde neklasifikovaných 7,1 % a výroba papiera a 
papierových výrobkov 6,6 %. 

V Žilinskom samosprávnom kraji má silnú pozíciu stavebníctvo. Stavebné subjekty sídliace v 
Žilinskom kraji realizovali v roku 2013 tržby za vlastné výkony a tovar v objeme 1 193 mil. Eur. 
Žilinský kraj s podielom 16,4 % bol druhý v poradí za krajom Bratislavským (29,1 %). 

Žilinský samosprávny kraj má veľmi dobrú dopravnú polohu v rámci Slovenska na dôležitých 
medzinárodných a vnútroštátnych komunikáciách. Prechádza ním hlavný cestný ťah z Českej 
republiky na Ukrajinu i cestné ťahy z Bratislavy a Šiah smerom do Poľska. Ku koncu roka 2013 
bolo v kraji 67 km diaľničných úsekov a ďalšie sú vo výstavbe. Organizácia železničnej dopravy 
predurčuje Žilinský kraj za miesto napojenia železničnej siete Slovenska na celoeurópsky 
systém. Prepojenie je zabezpečené hlavnou traťou Bratislava - Košice, ktorá prechádza cez 
Žilinu a traťami zo susedného Poľska a Českej republiky, ktoré prechádzajú Čadcou smerom 
na Žilinu. Tým sa Žilina stáva dôležitým dopravným uzlom ako regiónu tak Slovenska. 
Regionálny charakter majú železnice Žilina - Rajec, Čadca - Makov na Kysuciach a Kraľovany 
- Trstená na Orave. Centrálnym uzlom je Žilina s novou zriaďovacou stanicou Teplička nad 
Váhom. Medzinárodná letecká doprava je lokalizovaná 10 km od centra regiónu v obci Dolný 
Hričov. 
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Školstvo reprezentuje sieť školských zariadení. V kraji pôsobí 341 materských škôl, 262 
základných škôl, 30 gymnázií, 2 konzervatória, 62 stredných odborných škôl. V krajskom 
meste má sídlo Žilinská univerzita, v Martine sídli Jesseniova lekárska fakulta Univerzity 
Komenského Bratislava, v Ružomberku Katolícka univerzita a v Liptovskom Mikuláši 
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. 

Žilinský samosprávny kraj je významný kultúrny región Slovenska a disponuje bohatým 
kultúrno-historickým potenciálom. Najznámejšími národnými kultúrnymi pamiatkami sú 
Bytčiansky zámok pôvodne stavaný ako vodný hrad, lesná železnička v Múzeu kysuckej 
dediny vo Vychylovke, Oravský hrad v Oravskom Podzámku, Slovenské národné múzeum v 
Martine, prvá budova Matice slovenskej v Martine, lesná úvraťová železnica Chmúra - 
Tanečník v Oravskej Lesnej, múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a hrad Strečno 
pri Žiline. Známa je i ojedinelá ľudová architektúra v Čičmanoch, drevený betlehem v Rajeckej 
Lesnej, ako aj svetový unikát - drotárska expozícia Považského múzea, umiestnená v 
Budatínskom zámku. Do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO je zapísaná 
osada Vlkolínec - pamiatková rezervácia ľudovej architektúry a v Tvrdošíne sa nachádza 
vzácna pamiatka UNESCO - gotický drevený kostolík z 15. storočia. 

Región Žilinského samosprávneho kraja je bohatý na výskyt minerálnych a termálnych vôd, 
ktoré sa využívajú na liečenie v kúpeľoch Rajecké Teplice (pohybová a nervová sústava), 
Turčianske Teplice (urologické a reumatické ochorenia), Lúčky (ženské ochorenia) a Liptovský 
Ján (tráviaca sústava a reumatické ochorenia). Minerálne vody sa využívajú aj ako stolové 
vody Budiš, Fatra a Korytnica. Na rekreačné účely sa využívajú geotermálne vrty v Liptovskom 
Jáne, Bešeňovej,  
Rajci, Oraviciach a Stráňavách. 
(Zdroj: http://slovak.statistics.sk). 
 
 

Najväčším rozvojovým potenciálom regiónu Žilinského samos právneho kraja je: 
 
 - výhodná geografická poloha medzi rýchlorastúcimi regiónmi SR, 
 
 - priemyselná tradícia a dobrá exportná výkonnosť, diverzifikovaná odvetvová infraštruktúra s 
   vybudovanou energetickou sieťou,  
 
 - dostatok kvalifikovanej pracovnej sily, 
 
 - vysoký podiel malého a stredného podnikania v rámci hospodárskej štruktúry,  
 
 - vysoká odborná úroveň pracovníkov vo všetkých oblastiach priemyslu, poľnohospodárstva  
   a lesníctva. 
 
 

Strategické ciele:  
 
- zvýšiť produktivitu a konkurencieschopnosť priemyslu a služieb, 
 
- rozvíjať ľudské zdroje a zvyšovať ich adaptabilitu a vytvárať dostatok nových pracovných  
  miest v odvetviach s vyššou pridanou hodnotou,  
 
- zvyšovať efektivitu poľnohospodárskej produkcie a kvalitu života vidieckej populácie, 
 
- rozvíjať nové ekologicky orientované služby, 
 
- využiť geotermálne pramene pre ďalší rozvoj tradičného kúpeľníctva. 
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Očakávané dopady:  
 
- zvýšenie využívania regionálnych zdrojov a vnútorného potenciálu regiónu, 
 
- rast zamestnanosti v sektore služieb, 
 
- vznik nových väzieb medzi sektormi, odvetviami na regionálnej i medzinárodnej úrovni, 
 
- rozvoj vidieka,  
 
- zhodnotenie potenciálu v oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,  
 
- zlepšenie kvality životného prostredia, 
 
- zlepšenie dopravnej infraštruktúry dobudovaním diaľnice, 
 
- zlepšenie kapacít cestovného ruchu a tradičného kúpeľníctva. 
 
 
 
 
A-3 Zhodnotenie sú časného stavu 
 
A-3-1 – SWOT Analýza 
 
Nasledujúca SWOT analýza sa zameriava na silné a slabé stránky, ako aj na príležitosti a 
riziká prioritných rozvojových oblastí. Na ich základe budú formulované hlavné rozvojové ciele.  
 
Sledovať a vyhodnocovať vývojové trendy v regióne v neustále sa meniacom vonkajšom 
prostredí, identifikovať trend sociálno-ekonomického rozvoja, alebo smer vývoja a vnímať ho 
ako príležitosť alebo hrozbu, je v súčasnosti pre obec Petrovice nevyhnutnosťou. To, čo sa na 
prvý pohľad zdá ako príležitosť, ňou vo vzťahu k zdrojom obce, kultúre, ľudským zdrojom, 
životnému prostrediu a hospodárstvu, uplatňovanej stratégii, to príležitosťou vôbec nemusí 
byť.  
Nástrojom pre celkovú analýzu vonkajších a vnútorných činiteľov je SWOT analýza. 
Predstavuje kombináciu dvoch analýz, S - W a O - T. Účelom SWOT analýzy je posúdenie 
vnútorných predpokladov obce k uskutočneniu určitého rozvojového zámeru a podrobenie 
rozboru i vonkajších príležitostí a obmedzení určované potrebami obyvateľov a subjektov v 
rámci obce. Na jej základe môže obec prikročiť k formulácii špecifických rozvojových 
a strategických cieľov. 
 
Poznámka - definícia SWOT: 
- Silné stránky (Strengths) – interné / vnútorné atribúty /    
   vlastnosti organizácie, ktoré jej môžu napomôcť k dosiahnutiu   
   cieľa, 
- Slabé stránky (Weaknesses) - interné / vnútorné atribúty /   
  vlastnosti organizácie, ktoré sťažujú dosiahnutie cieľa 
 
- Príležitosti (Opportunities) – externé podmienky, ktoré môžu  
  dopomôcť organizácii k dosiahnutiu cieľa 
 
- Ohrozenia (Threats) – externé podmienky, ktoré môžu sťažiť  
  organizácii dosiahnutie cieľa 
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Pozornosť treba venovať oblastiam, v ktorých má obec najviac silných stránok, alebo 
oblastiam, v ktorých sa vzhľadom na veľkú príležitosť a potenciálnu návratnosť investícii 
ukazuje efektívne vytvorenie nových silných stránok. Príklady z praxe uvádzajú, že i málo 
rozvinutý región má popri slabých miestach aj silné miesta, ktoré pokiaľ dokáže správne 
identifikovať a využiť, vytvárajú predpoklady pre trvalý a vyrovnaný sociálno-ekonomický 
rozvoj. Nasledujúce SWOT analýzy, (schémy), prezentujú pohľad obyvateľov a poslancov na 
silné a slabé stránky obce Petrovice a kvalitu života v obci. 
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A-3-1-1 – Hospodárstvo, vedecko technický rozvoj a rozvoj podnikania       
                             

  
 Užitočné Škodlivé 

  pre dosiahnutie cie ľa pre dosiahnutie cie ľa 

V
nú

to
rn

é 
at

rib
út

y 
or

ga
ni

zá
ci

e 

Silné stránky body  Slabé stránky body  
dobrá poloha obce vzhľadom na 
dostupnosť od Bytče, Žiliny, ČR 1 nerozvinutý pracovný trh v obci a v celej 

lokalite Horného Považia 1 

rozvojové plochy vo vlastníctve obce v 
KÚ Petrovice a Setechov 1 hospodárska základňa obce Petrovice 

slabo rozvinutá 1 

narastajúci počet obyvateľov 1 
nedostatok výrobných zariadení v obci 
má vplyv na nižšiu ponuku pracovných 
príležitosti 

1 

dobrá vzdelanostná úroveň obyvateľov 1 nízke možnosti zamestnania v obci 1 

veľa živnostníkov a niekoľko právnických 
podnikateľských subjektov 1 útlm stavebnej výroby 1 

obec má postavenie rezidentného sídla v 
blízkosti okresného mesta 

1 stagnácia podnikateľskej sféry a 
nezáujem mladých ľudí o podnikanie 

1 

obec má prevádzky občianskej 
vybavenosti 1 vyššia miera nezamestnanosti žien, 

mladých ľudí a ľudí po 50-tke 1 

relatívna blízkosť hospodárky silných 
priemyselných miest a výrobných centier 
Žilina, Bytča, Považská Bystrica 

1 nízke priemerne mzdy v 
poľnohospodárstve 1 

poľnohospodárska výroba 1     

Spolu:  9 Spolu:  8 

V
on

ka
jš

ie
 

at
rib

út
y 

pr
os

tr
ed

ia
 

Príležitosti body  Ohrozenia body  

dobrá poloha obce vzhľadom na Bytču, 
Žilinu, Považskú Bystricu, ČR 1 

vysoká konkurencia spojená s recesiou v 
záujmových odvetviach obce Petrovice 
(poľnohospodárstvo, lesníctvo, výroba)  

1 

všeobecná podpora rozvoja tradičných 
foriem výroby 1 tlak intenzívneho hospodárskeho rozvoja 

na prírodné prostredie 1 

rozvoj enviromentálnych technológií 
využiteľných na území obce 1 

pomalá a nákladná výstavba, 
modernizácia a rekonštrukcia technickej 
infraštruktúry 

1 

možnosť získania finančných 
prostriedkov z eurofondov 1 vysoká administratívna náročnosť 

získania dotácií cestou eurofondov 1 

    administratívne opatrenia obmedzujúce 
rozvoj cestovného ruchu 1 

    nedostatok vlastného investičného 
kapitálu 1 

    nízky záujem investorov o investovanie 
na území obce  

1 

Spolu:  4 Spolu:  7 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
V oblasti hospodárstva dochádza k miernej prevahe silných stránok, ale zároveň vo 
vonkajšom prostredí prevažujú ohrozenia nad príležitosťami. Je nevyhnutné pokúsiť sa využiť 
silné stránky a eliminovať slabé.   
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A-3-1-2 – Doprava a komunikácie 
 
 

   Užitočné Škodlivé 
  pre dosiahnutie cie ľa pre dosiahnutie cie ľa 

V
nú

to
rn

é 
at

rib
út

y 
or

ga
ni

zá
ci

e 

Silné stránky body  Slabé stránky body  
obec pripojená prostredníctvom ciest 
018082 (Setechov) a E3,5653 
(Petrovice) na nadradenú cestnú sieť 
E442 od Bytče a Žiliny do ČR a následne 
na diaľnicu D1 

1 nedostatok parkovacích plôch v 
intraviláne 1 

vybudovaná cestná sieť v zastavanom 
území obce 1 absencia vyčlenených plôch pre 

parkovanie ťažkých vozidiel 1 

relatívne dobrá vysporiadanosť 
pozemkov 1 nedostatočné pokrytie chodníkmi pre 

peších 1 

vysporiadané pozemky v prospech obce 
pre ďalšie IBV a infraštruktúru 1 

kolízie chodcov s dopravou v 
stiesnených úsekoch pôvodnej starej 
zástavby obce 

1 

dostatočné pokrytie zastávkami SAD 1 
absencia spevnených komunikácií v 
extraviláne 1 

vlaková stanica v Bytči (6km) 1 absencia viacerých cyklotrás 1 

cyklotrasa pre cykloturistiku – 
modroznačený okruh Štiavnickou a 
Petrovickou dolinou 

1 
najbližšia čerpacia stanica pohonných 
látok Slovnaft 6km v Bytči 1 

    nedostatok finančných prostriedkov na 
údržbu technickej infraštruktúry 1 

Spolu:  7   8 

V
on

ka
jš

ie
 

at
rib

út
y 

pr
os

tr
ed

ia
 

Príležitosti body  Ohrozenia body  

vybudovanie spevnených komunikácií na 
základe pozemkových úprav 

1 zvyšujúce sa náklady na údržbu a opravy 
cestnej infraštruktúry 

1 

využitie geografickej polohy územia z 
hľadiska priľahlých dopravných 
koridorov, (E442 Bytča - ČR, 6 km 
dialnica D1 Žilina-Bratislava) 

1 nevýhodné podmienky čerpania 
úverových zdrojov z komerčných bánk 1 

možnosť získania finančných 
prostriedkov z eurofondov  

1 malá miera podpory obcí zo strany štátu 1 

    pretrvávajúci trend presunu cestujúcich z 
verejnej osobnej dopravy na individuálnu 1 

Spolu:  3 Spolu:  4 

 
                                                                                                                                                                             
Z hľadiska hodnotenia úrovne technickej infraštruktúry komunikácií prevládajú slabé stránky. 
Obec by mala prekonať slabiny využitím príležitostí, hlavne možnosťou využitia čerpania 
nenávratných finančných prostriedkov z eurofondov. 
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A-3-1-3 – Technická infraštruktúra a služby 
 
 
 

   Užitočné Škodlivé 
  pre dosiahnutie cie ľa pre dosiahnutie cie ľa 

V
nú

to
rn

é 
at

rib
út

y 
or

ga
ni

zá
ci

e 

Silné stránky body  Slabé stránky body  

dobré pokrytie signálom mobilných 
operátorov 1 vysoká energetická náročnosť verejného 

osvetlenia 1 

prevádzka Slovenskej pošty a.s.  1 horší technický stav nadzemnej 
elektrickej rozvodnej siete 

1 

dva cintoríny: 1 v časti Setechov, 1 v 
časti Petrovice 1 obec nedisponuje žiadnymi 

energetickými výrobnými zariadeniami 1 

kaplnka, ktorá slúži ako dom smútku 1 neexistuje čistička odpadových vôd 
(ČOV) 1 

vybudovaný vodovod s vlastným zdrojom 
pitnej vody 

1 neexistuje obecná kanalizácia 1 

zásobovanie elektrickou energiou s 
dostatočným počtom transformátorových 
staníc 

1 nedostatok finančných prostriedkov na 
údržbu existujúcej infraštruktúry 1 

obec je plynofikovaná 1 nízke možnosti zamestnania v obci 1 

vybudovaná sieť obecného rozhlasu 1     

vybudovaná sieť verejného osvetlenia 1     

Spolu:  9 Spolu:  7 

V
on

ka
jš

ie
 

at
rib

út
y 

pr
os

tr
ed

ia
 

Príležitosti body  Ohrozenia body  

rozšírenie siete verejného osvetlenia na 
neosvetlené časti obce a jej  postupná 
celková rekonštrukcia 

1 nevýhodné podmienky čerpania 
úverových zdrojov z komerčných bánk 

1 

vybudovanie kanalizácie a ČOV 1 stavebné a legislatívne prekážky 1 

možnosť získania finančných 
prostriedkov z eurofondov 1 malá miera podpory obcí zo strany štátu 1 

        

        

Spolu:  3 Spolu:  3 

 
 
Mierne prevládajú silné stránky a príležitosti s ohrozeniami sú v rovnováhe. Odporúča sa 
pokračovať v údržbe existujúcich sietí.     
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A-3-1-4 – Sociálna oblas ť a zdravotníctvo 
 
 

   Užitočné Škodlivé 
  pre dosiahnutie cie ľa pre dosiahnutie cie ľa 

V
nú

to
rn

é 
at

rib
út

y 
or

ga
ni

zá
ci

e 

Silné stránky body  Slabé stránky body  

zabezpečená opatrovateľská služba vo 
vybudovanom ZPS,ZOS 1 

nedostatočná podpora osobnej 
starostlivosti o deti pri zosúlaďovaní 
pracovného a rodinného života 

1 

plnenie funkcie osobitného príjemcu 
sociálnych dávok 1 nedostatok priestorov pre mládež a 

dorast, na voľnočasové aktivity  1 

dohľad nad nesvojprávnymi občanmi v 
spolupráci s príslušnými štátnymi 
orgánmi 

1 nedostatočná úroveň klubovej činnosti 1 

organizovanie stretnutí dôchodcov 1 nedostatok zdrojov na skvalitňovanie 
sociálneho zázemia 1 

ambulancia všeobecného lekára pre 
dospelých 

1 neobývané a schátralé rodinné domy 1 

lekáreň v Bytči (6km) 1 do budúcnosti negatívny demografický 
vývoj a zdravotný stav obyvateľstva 1 

lekárska pohotovosť v Bytči (6km), Žiline 
(23km) 1 do budúcnosti nedostatočné kapacity 

ZPS,ZOS 1 

Spolu:  7 Spolu:  7 

V
on

ka
jš

ie
 

at
rib

út
y 

pr
os

tr
ed

ia
 

Príležitosti body  Ohrozenia body  

zlepšujúca sa infraštruktúra a lepšie 
prepojenie trhov práce na susediace trhy 
práce 

1 rast počtu obyvateľov v seniorskej 
kategórii 

1 

opatrenia na trhu práce na podporu 
zamestnávania v atypických formách 
pracovných vzťahov, najmä pre rodičov 
počas materskej dovolenky a rodičovskej 
dovolenky 

1 

zvyšujúci sa počet klientov odkázaných 
na pomoc iných nesystematickou 
preventívnou prácou v prirodzenom 
rodinnom a otvorenom prostredí 

1 

podpora rozvoja sociálnych služieb 1 zhoršujúca sa sociálna situácia 
niektorých skupín obyvateľstva 1 

možnosť získania finančných 
prostriedkov z eurofondov 1 prehlbovanie chudoby u niektorých 

skupín populácie a reprodukcia chudoby 1 

    zvyšujúce sa finančné náklady na 
poskytovanie sociálnych služieb 

1 

Spolu:  4 Spolu:  5 

 
 
V tomto prípade sú silné a slabé stránky v rovnováhe, zároveň ohrozenia mierne prevládajú 
nad príležitosťami. Odporúča sa pokračovať v rozvoji poskytovania sociálnych služieb 
a zároveň sa zamerať na minimalizovanie nákladov súvisiacich s ich poskytovaním ako aj čeliť 
hrozbám, ktoré sú s týmto poskytovaním služieb spojené.   
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A-3-1-5 – Školstvo, kultúra a šport 
 
 

   Užitočné Škodlivé 
  pre dosiahnutie cie ľa pre dosiahnutie cie ľa 

V
nú

to
rn

é 
at

rib
út

y 
or

ga
ni

zá
ci

e 

Silné stránky body  Slabé stránky body  

existencia ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD priamo v 
obci 

1 absencia jasiel 1 

dostatok plôch pre pohybové aktivity detí 
a disponibilná plocha pre prípadné 
rozšírenie. K dispozícií 2 multifunkčné 
ihriská, (1 Petrovice, 1 Setechov), s 
umelou trávou, osvetlením a oplotením 
futbalového ihriska 

1 absencia detského dopravného ihriska 1 

predpoklad zvyšovania počtu detí vo 
vekovej skupine od 0 do 4 rokov 1 do budúcna nepostačujúca kapacita MŠ 1 

existencia Kultúrneho domu so 
spoločenskou sálou a javiskom priamo v 
obci 

1 nedostatočná kapacita KD pre 
celoobecné podujatia 1 

RK Kostol narodenia panny Márie a 
kaplnky Barborka v časti Petrovice, 
kaplnka zasvätená Panne Márii 
Pomocnici kresťanov v časti Setechov, 
ktorá slúži aj ako Dom smútku 

1 nedostatočná modernizácia a 
elektronizácia obecnej knižnice 1 

obecná knižnica 1 absencia múzea ľudovej kultúry, "izby 
ľudových tradícií" ...a pod. 1 

v obci pôsobia viaceré záujmové 
organizácie, združenia a spolky s 
bohatou tradíciou 

1     

obec je rodiskom maliara Ladislava 
Treskoňa a speváčky a lekárky Marcely 
Laiferovej. Čestným občanom obce je 
svetoznámy mím prof. Milan Sládek. 

1     

existencia 2 multifunkčných ihrísk, (1 
Petrovice, 1 Setechov), s umelou trávou, 
osvetlením a oplotením futbalového 
ihriska 

1     

podmienky pre zjazdové lyžovanie – 
stredisko Kvarta s tromi lyžiarskymi 
vlekmi 

1     

cykloturistika – modroznačený okruh 
Štiavnickou a Petrovickou dolinou 

1     
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pešia turistická trasa Javorníkmi: 
Petrovice – sedlo Slatina (2 hod. 45 min.) 
– Čerenka (3 hod. 30 min.), prevýšenie: 
560 m – Trasa začína v strede obce na 
rázcestí ciest do miestnej časti Setechov 
a Petrovickej doliny. Pokračuje po 
zelenej turistickej značke do Petrovickej 
doliny okolo rieky Petrovička. Z cesty sa 
po zelenej turistickej značke odbočí 
vpravo do lesa a pokračuje sa okolo 
sedla Slatina (946 m n. m.) do cieľa trasy 
– Čerenka (935 m n. m.) 

1     

Spolu:  8 Spolu:  6 

V
on

ka
jš

ie
 

at
rib

út
y 

pr
os

tr
ed

ia
 

Príležitosti body  Ohrozenia body  

rekonštrukcia školskej infraštruktúry 1 
vplyv nežiadúcich javov na deti a mládež 
(závislosti, konzumný spôsob života, ...a 
pod.) 

1 

zefektívnenie spolupráce s krajským 
mestom na regionálnej úrovni 1 nárast mravnej a sociálnej ohrozenosti 

mládeže 1 

zefektívnenie spolupráce s okolitými 
obcami na regionálnej úrovni, obnova 
zanikajúcich tradícií 

1 
absencia systémovej podpory 
talentovanej mládeže na reginálnej a 
celoslovenskej úrovni 

1 

vydanie multimediálnych propagačných 
materiálov o obci, jej kultúrnom dedičstve 
a tradícii 

1 nedostatočne rozvinutá cezhraničná 
spolupráca v regióne 1 

vytváranie územných a priestorových 
podmienok pre realizáciu rozličných 
športových, rekreačných a oddychových 
aktivít 

1     

prispôsobenie existujúcich športovísk, 
najmä so zameraním na deti a mládež 1     

možnosť získania finančných 
prostriedkov z eurofondov 1     

Spolu:  7 Spolu:  4 

 
 
V oblasti vzdelávania, kultúry a športu jasne prevládajú silné stránky a príležitosti. Odporúča 
sa zamerať na elimináciu ohrození v oblasti výchovy mládeže, tiež pomocou ekonomicky 
nenáročných opatrení odstrániť aspoň niektoré slabé stránky. V oblasti kultúry podporovať   
organizovanú kultúrnu činnosť. 
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A-3-1-6 – Životné prostredie 
 
 

   Užitočné Škodlivé 
  pre dosiahnutie cie ľa pre dosiahnutie cie ľa 

V
nú

to
rn

é 
at

rib
út

y 
or

ga
ni

zá
ci

e 

Silné stránky body  Slabé stránky body  
kvalitná legislatíva, (VZN) pre nakladanie 
s KO a DSO  1 potreba čistenia korýt miestnych potokov 1 

Zabezpečený odvoz TKO a DSO 1 
lesné porasty smreka postihnuté 
kôrovcom s následkom vynútenej ťažby 
a nadmerného odlesňovania 

1 

obec je plynofikovaná, kúrenie uhlím, 
drevom a vykurovacími olejmi je 
minimálne 

1 v obci sa nenachádzajú objekty 
živočíšnej výroby ani poľné hnojiská  1 

v obci nie sú evidované žiadne 
prieskumné územia, chránené ložiskové 
územia ani dobývacie priestory 

1 absentuje obecná kanalizácia a ČOV 1 

vybudované hydromelioračné úpravy na 
poľnohospodárskej pôde 1 stredný stupeň úniku radónu 1 

lesné pozemky majú súvislé lesné 
porasty rôznych vekových kategórií  1     

hustá sieť vodných tokov 1     

vysoký podiel zelene v obci a okolí 1     

všade v okolí obce je atraktívna príroda 1     

  9 Spolu:  5 

V
on

ka
jš

ie
 

at
rib

út
y 

pr
os

tr
ed

ia
 

Príležitosti body  Ohrozenia body  

regulácia korýt miestnych potokov a 
revitalizácia ich okolia 1 

zhoršujúci sa stav životného prostredia v 
dôsledku nadmernej hospodárskej 
činnosti v regióne 

1 

odstránenie zdrojov znečistenia 
povrchových a podzemných vôd 
ohrozujúcich zdroje vody budovaním 
kanalizácie firmou SEVAK a.s. 

1 
zhoršovanie zdravotného stavu 
obyvateľstva vo vzťahu s nárastom počtu 
alergénov 

1 

zvýšiť ekologické  a právne povedomie 
obyvateľstva 1 úbytok biodiverzity v prírode 1 

rozvoj ekologického poľnohospodárstva  1     

možnosť získania finančných 
prostriedkov z eurofondov 1     

Spolu:  5 Spolu:  3 

 
 
V prípade životného prostredia prevládajú silné stránky nad slabými. Odporúča sa  prekonať 
slabiny zameraním sa odstránenie zdrojov znečistenia povrchových a podzemných vôd. 
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A-3-1-6 – Zhodnotenie hlavných disparít a faktorov rozvoja obce 
 
 
Hlavné disparity rozvoja obce: 
 
- nevyužitý prírodný a kultúrno-historický potenciál pre rozvoj cestovného ruchu, 
 
- nedostatočná infraštruktúra cestovného ruchu a nepostačujúce využitie existujúcej 
  infraštruktúry cestovného ruchu, 
 
- nerozvinutý pracovný trh v obci a v celej lokalite Horného Považia, 
 
- nedobudovaná technická infraštruktúra (kanalizácia, ČOV), 
 
- chýbajúce štruktúry poradenských a inovačných centier na podporu podnikateľského 
  prostredia, vrátane vedecko-technologických parkov a klastrov so zameraním na    
  rozhodujúce odvetvia a tradičné odvetvia. 
 
 
 
Hlavné faktory rozvoja obce: 
 
- výhodná geografická poloha pre tok tovarov a služieb, polohový potenciál obce, 
 
- zvýšenie kvality a dostupnosti dopravnej infraštruktúry, 
 
- možnosť využívania európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom 
  období 2015-2021 a iných doplnkových zdrojov financovania pre rozvojové zámery, 
 
- posilňovanie kapacity a efektivita verejnej správy, 
 
- vytváranie synergických efektov pri využívaní rozvojových faktorov prostredníctvom 
  partnerstva so strategickými sociálno-ekonomickými partnermi obce aj pri vytváraní 
  podmienok pre rozvoj obce a regiónu, 
 
- pravidelné investovanie do budovania a údržby obecnej technickej infraštruktúry, 
 
- využitie regionálnych produktov, celoročných kultúrnych podujatí, kultúrnych tradícií, 
 
- prípadné úpravy komunikácií po vybudovaní obecnej kanalizácie firmou SEVAK a.s., 
 
- rozvoj poskytovania sociálnych služieb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAM ROZVOJA OBCE PETROVICE                                
NA ROKY 2015 - 2021 

 

28 | S t r a n a  
 

 
  
 

Časť B - Strategická časť 
 
 
  
B-1 Vízia 
 
Obec Petrovice bude príjemným a pokojným miestom pre bývanie s vidieckym rázom, 
kvalitnou infraštruktúrou, základnou občianskou vybavenosťou a spoločenským životom. 
Rozvoj obce sa sústredí na zlepšovanie podmienok pre bývanie a podporu aktivít v oblasti 
cestovného ruchu. V súvislosti s rozvojom cestovného ruchu sa bude snažiť aj o čo najlepšie 
prezentovanie svojich kultúrnych tradícií a zvyklostí v duchu rozvoja kultúrneho povedomia 
nielen vo svojom regióne, ale aj za hranicami Slovenskej republiky. Do šírenia kultúrnych 
hodnôt sa budú zapájať hlavne kultúrne spolky orientujúce sa na prezentáciu tradičných 
remesiel a zvyklostí. Vízia bude pokračovaním kresťanských a rodinných tradícií v rozvoji a 
živote obce. Obec bude príťažlivým a vyhľadávaným miestom pre bývanie ako aj 
návštevníkov.  
 
 
 
B-2 Poslanie 

Poslanie vyjadruje základný dôvod existencie obce Petrovice a odpovedá na tri otázky: 

- čo obec robí? 

- prečo to robí? 

- pre koho to robí? 

Predpokladom zabezpečenia služieb obyvateľom obce, podnikateľom či návštevníkom ako aj  
celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je ich riadenie a realizácia. Samospráva obce 
Petrovice disponuje nemalým majetkom – budovami, pozemkami, bytovými a nebytovými 
priestormi. Efektívne spravovanie aktív takéhoto rozsahu a zabezpečovanie jeho maximálnej 
výnosnosti je možné len za predpokladu existencie prehľadnej a aktuálnej evidencie, ktorá 
slúži vedeniu obce a poslancom obecného zastupiteľstva pri rozhodovaní. Významnú úlohu 
zohráva aj odborné vzdelávanie zamestnancov úradu s cieľom zabezpečiť ich ďalší 
profesionálny rast, vedúci k zvýšeniu kvality samosprávou poskytovaných služieb. 

Medzi významné činnosti patria zasadnutia orgánov obce, ktoré rozhodujú o všetkých 
dôležitých zmenách, ktoré sa premietajú do života obce, napr. prostredníctvom všeobecne 
záväzných nariadení.  

Jedným zo základných predpokladov rozvoja obce je dodržiavanie zákonnosti a pravidiel 
miestnej samosprávy, ochrana života a osobného majetku občanov, ale aj životného 
prostredia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM ROZVOJA OBCE PETROVICE                                
NA ROKY 2015 - 2021 

 

29 | S t r a n a  
 

 
 
 
B-3 Strategické zámery 
 
 
B-3-1 Hospodárstvo a vedecko-technicky rozvoj 

Hlavným cieľom v tejto oblasti je rozvoj územia obce a zvyšovanie kvality života jeho 
obyvateľov podporovaním malého a stredného podnikania. Rozvojové aktivity budú 
pokračovať hlavne v časti intravilánu obce.   

 

 
B-3-2 Doprava a komunikácie 
 
Pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či 
rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií, to všetko zahŕňajú kompetencie obce v 
oblasti pozemných komunikácií. Pridanou hodnotou by mala byť výstavba nových komunikácií 
a cyklotrás. Cieľom obce je zabezpečiť nepretržitú a bezpečnú dopravu komunikáciami obce. 

 
 
B-3-3 Technická infraštruktúra a služby 
 
Ku kvalite života v obci patrí aj funkčný systém verejného osvetlenia. Cieľom obce je v tomto 
prípade zabezpečenie nepretržitej funkčnosti a spoľahlivosti verejného osvetlenia pri 
postupnom znižovaní jeho energetickej náročnosti.  
Výhľadovo je potrebné budovať ďalšie verejnoprospešné stavby a zariadenia, ako parkoviská 
a odstavné plochy pre vozidlá, zberné miesta, hygienické zariadenia, stojiská pre kontajnery, 
rozptylové lúky, autobusové zástavky a podobne. V najbližšom období bude vybudovaný 
cintorínsky chodník na cintoríne v časti Petrovice. 
 
 
B-3-4 Sociálna oblas ť a zdravotníctvo 

Činnosť obce je v oblasti sociálnej politiky rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi obec 
poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi a sociálnu pôžičku. Pre zdravotne ťažko 
postihnutých a seniorov obec poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí aj opatrovateľská 
služba. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých žiakov obec zabezpečuje 
prenos štátnych dotácií (na stravu, motivačný príspevok a školské pomôcky) pre školopovinné 
deti zo sociálne slabších rodín. Nástrojom pre podporu zvyšovania pôrodnosti je jednorazový 
finančný príspevok pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom na území obce.  

Pôsobnosť pri poskytovaní sociálnych služieb prešla z orgánov štátnej správy na obce, mestá 
a na vyššie územné celky. Obec sa v oblasti sociálnej pomoci do 31.12.2008 riadila 
nasledovnými zákonmi:  

- Zákon č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, Zákon č. 195/1998 Z. z. o  
  sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, 
- Zákon č. 599/2003 Z.z. o hmotnej núdzi, Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime,  
- Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine, 
- Zákon č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. 
 
Dňom 1.1.2009 vstúpil do platnosti nový Zákon č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorý 
bol novelizovaný zákonom č. 485/2013 Z. z. o  sociálnych službách  a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení n.p. a novela 
zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a so ciálnej kuratele.   



PROGRAM ROZVOJA OBCE PETROVICE                                
NA ROKY 2015 - 2021 

 

30 | S t r a n a  
 

Tieto dva kľúčové zákony vymedzujú povinnosti obce pri svojej samosprávnej pôsobnosti v 
oblasti sociálnej starostlivosti o svojich občanov. V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom  
zriadení, podľa § 3 obyvatelia obce majú právo požadovať súčinnosť obce pri ochrane osoby, 
rodiny a majetku v obci, pomoci v čase náhlej núdze.  
Cieľom obce Petrovice v tejto oblasti je preto čo najširšie poskytovanie sociálnych služieb, 
ktoré doteraz realizovala aj vybudovaním ZPS, ZOS a naďalej bude toto poskytovanie služieb 
rozširovať – najbližšie vybudovaním oddychovej zóny pri ZPS, ZOS.  
 
 
B-3-5 Školstvo, kultúra a šport   
 
V rámci existujúcich kompetencií obec Petrovice ako zriaďovateľ zabezpečuje výchovno-
vzdelávací proces prostredníctvom Základnej školy s materskou školou v Petroviciach.  
Obec vytvára podmienky na zmysluplné trávenie voľného času detí, mládeže a obyvateľov 
obce, ako najvhodnejšiu prevenciu proti závislostiam a civilizačným chorobám.  
Cieľom obce v tejto oblasti je vytvorenie vhodných podmienok pre vzdelávanie, šport 
a kultúrne vyžitie všetkých svojich občanov a návštevníkov.  
 
 
B-3-6 Životné prostredie 
 
Cieľom obce v tejto oblasti je zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia. To 
znamená - udržiavanie a zveľaďovanie obce, ochrana a údržba existujúcej verejnej zelene, 
ale aj zabránenie znižovaniu podielu zelených plôch v zastavanom území obce. Zámerom je 
takisto rozšírenie triedenia a zberu odpadov, znižovanie objemu odpadu a odkanalizovanie 
obce, ktoré sa bude v najbližšom období realizovať firmou SEVAK, a.s. 
 
 
 
 
B-4 Formulácia a návrh stratégie 
 
Strategický plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre uvažované obdobie 
predstavuje analýzy a opatrenia. V každom období niektoré opatrenia podmieňujú realizovanie 
iných. Niektoré sa musia považovať za dôležitejšie pre havarijný stav predmetnej veci, niektoré 
sú ešte prednostnejšie z hľadiska potrieb a záujmu niektorej skupiny obyvateľov.  
 
Limitujúcim faktorom je dostatok finančných prostriedkov, avšak ich nedostatok nemôže byť 
dôvodom pre nestanovenie strategického cieľa. Už jeho samotná definícia môže napomôcť  
smerovaniu rozvoja. Pri spracovaní vychádzajúc z prieskumu a analýzy existujúceho stavu, 
pri zachovaní princípov všeobecného konsenzu a vzájomnej vyváženosti, považujú za 
prioritné rozvojové oblasti (Osi) nasledovné tri kľúčové priority rastu: 
-  inteligentný rast  ktorý je založený na efektívnych investíciách do vzdelávania, výskumu a  
   inovácií, 
- udržate ľný rast , vďaka prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a zameranie sa na  
   konkurencieschopné odvetvia priemyslu, 
-  inkluzívny rast , s veľkým dôrazom na tvorbu pracovných miest a zmiernenie chudoby. 
 
 K základným predpokladom realizácie stratégie programu patrí:  
- integrovaný prístup (kombinovanie investícii, prierezové riešenie problémov)  
- majetkové vysporiadanie vlastníckych vzťahov  
- dostatočné financovanie prenesených kompetencií štátnej správy na samosprávu zo  
  štátneho rozpočtu  
 
Pri realizácii stratégie bude zároveň kladený dôraz na rešpektovanie princípov udržateľného 
rozvoja a podporu synergie medzi ekonomickým, sociálnym a environmentálnym prostredím. 
Významným faktorom zabezpečenia a zlepšenia kvality sídelného prostredia budú mať aj  
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dopravné projekty vytvárajúce predpoklady inteligentného a inkluzívneho rastu. Udržateľný 
rast sa zakladá na: ochrane životného prostredia, znížení emisií a zachovaní biologickej  
rozmanitosti; zavedení efektívnych inteligentných rozvodov elektrickej energie využívajúcich 
informačné a telekomunikačné technológie. 
Významným faktorom inkluzívneho rastu je spokojnosť obyvateľov a ich ochota podieľať sa 
na ňom. Úzko s tým súvisí rozvoj športu, voľnočasových aktivít, aktívneho trávenia voľného 
času, relaxu, zábavy, kultúry, umenia. Sú to aktivity, ktoré podporujú kreatívnosť a ktoré by 
boli zohľadňovali potreby všetkých vekových kategórii a boli im súčasne dostupné. 
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Formulár č. S3 
 
Zápis o verejnom prerokovaní strategického dokument u 
 
Názov dokumentu: Program rozvoja obce Petrovice 
 
Pripomienkovanie realizoval: odborný útvar samosprávy 
 
Termín pripomienkovania: ............................. 
 
Oznam uverejnený: .......................   miesto:  ............................................................... 
 
Text dokumentu k dispozícii: ...................................................................................... 
 
Spôsob doru čenia pripomienok:  ................................................................................ 
poštou, do schránky, e-mailom a pod. 
 
Priamo oslovené subjekty: .......................................................................................... 
komisie...a pod. 
 
 
 
Pripomienka č. 1 
Text pripomienky:  .......................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
Pripomienka sa týka časti dokumentu:  .......................................................................... 
 
Zaslal: .............................., dňa: ......................., kontakt: .............................................. 
 
Zdôvodnenie zasielateľa: ............................................................................................... 
 
Vyjadrenie odborného útvaru: ........................................................................................ 
pripomienku akceptujeme/neakceptujeme.... zdôvodnenie odborného útvaru:  
 
........................................................................................................................................ 
 
 
Pripomienka č. 2, 3 ...n 
sú doložené v prílohe  
 
 
 
 
Počet pripomienok: celkový počet:  ......................  akceptované: ............................  
 
Zápis vypracoval: ....................................................................................................... 
 
meno, funkcia, dňa, podpis 
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Časť C – Programová časť 
 
 
Úlohou programovej časti je premietnuť jednotlivé strategické ciele (zámery) spolu 
s navrhovanými opatreniami a aktivitami do programovej štruktúry. 
 
 
C-3-1 Hospodárstvo a vedecko-technicky rozvoj 

Strategický cieľ: rozvoj územia obce a zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov podporovaním 
malého a stredného podnikania.  
  
Podprogram 3-1.1.  Podpora malého a stredného podnikania zo strany obc e 

Cieľ 3-1.1 
Rozvoj územia obce a zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov 
podporovaním malého a stredného podnikania. 

Opatrenie 3-1.1.1 Podporovať rozvoj cestovného ruchu a remesiel v obci s orientáciou na  
prírodné danosti a tradície. 

Aktivity 

Vytvoria sa materiálne, finančné a personálne podmienky pre rozvoj 
cestovného ruchu a remesiel v obci. Nadviaže sa spolupráca so 
susednými obcami, podnikateľskými subjektami a obyvateľmi obce pri 
prezentácii tradičných remesiel. 

    
Opatrenie 3-1.1.2 Podpora rozvoja obchodných a komerčných služieb v obci. 

Aktivity 
Prenájom obecných priestorov na poskytovanie služieb, úprava 
predajných miest.  

 
 
 
C-3-2 Doprava a komunikácie 
Strategický cieľ: zabezpečiť nepretržitú a bezpečnú dopravu na komunikáciách obce. 
 

Podprogram 3-2.1.  Bezpečnos ť dopravy na komunikáciách obce 

Cieľ 3-2.1 
Bezpečná, plynulá a bezproblémová prejazdnosť všetkých obecných 
komunikácií. 

Opatrenie 3-2.1.1 
Zabezpečiť počas celého roka bezpečnú a plynulú prejazdnosť všetkých 
obecných komunikácií. 

Aktivity 
Bude sa vykonávať pravidelná údržba komunikácií, (pluhovanie a posyp v 
zimnom období, čistenie a opravy vozovky v jarných mesiacoch, 
zabezpečia sa drobné opravy). 

 
 
 
C-3-3 Technická infraštruktúra a služby 
Strategický cieľ: zabezpečenie nepretržitej funkčnosti a spoľahlivosti verejného osvetlenia pri 
postupnom znižovaní jeho energetickej náročnosti, vybudovanie cintorínskeho chodníka 
v Petroviciach. 
 

Podprogram 3-3.1.  Budovanie a údržba technickej infraštruktúry obce 

Cieľ 3-3.1 
Zabezpečenie nepretržitej funkčnosti a spoľahlivosti verejného osvetlenia 
pri postupnom znižovaní jeho energetickej náročnosti. 

Opatrenie 3-3.1.1 
Zabezpečiť počas celého roka nepretržitú funkčnosť a spoľahlivosť 
verejného osvetlenia a v rámci údržby vykonávať výmeny opotrebených 
častí s prihliadnutím k znižovaniu energetickej náročnosti. 
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Aktivity 
Vyhľadávať oproti klasickým svietidlám osvetlenia ponuky na energeticky 
výhodnejšie (napr. LED svietidlá) s možnosťou programového a 
senzorového ovládania doby a podmienok svietenia.  

    

Cieľ 3-3.2 
Bezpečnejšie a pohodlnejšie sprístupnenie hrobových miest na cintoríne 
v Petroviciach. 

Opatrenie 3-3.2.1 Zabezpečiť vybudovanie cintorínskeho chodníka. 

Aktivity 
Vytvoria sa materiálne, finančné a personálne podmienky pre 
vybudovanie cintorínskeho chodníka, prípadne sa formou výberového 
konania zabezpečí najvýhodnejšia dodávka materiálu a prác. 

 
 
 
 
C-3-4 Sociálna oblas ť a zdravotníctvo 
Strategický cieľ: Inkluzívny rast a vysoká úroveň poskytovaných sociálnych a zdravotníckych 
služieb pre občanov obce a klientov ZPS. 
 

Podprogram 3-4.1.  Inkluzívny rast, poskytovanie sociálnych a zdravotn íckych služieb 

Cieľ 3-4.1 
Inkluzívny rast s dôrazom na tvorbu pracovných miest a zmiernenie 
chudoby. 

Opatrenie 3-4.1.1 
Zapájanie občanov do voľnočasových aktivít, aktívneho trávenia voľného 
času, relaxu, zábavy, kultúry, umenia a rôznych spoločných obecných 
projektov. 

Aktivity 

Organizovanie voľnočasových aktivít zameraných na šport, kultúru, ale aj 
verejnoprospešné aktivity, (napr. organizovaním športových dní a turnajov 
v rôznych športoch na obecných multifunkčných ihriskách, alebo súťaží v 
rôznych spoločenských hrách a pod...). 

    

Cieľ 3-4.2 
Rovnaké podmienky a šance pre všetkých študentov, žiakov ZŠ a deti 
MŠ. 

Opatrenie 3-4.2.1 Zabezpečiť prenos štátnych dotácií (na stravu, motivačný príspevok a 
školské pomôcky) pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. 

Opatrenie 3-4.2.2 Zabezpečiť podporu formou dávky v hmotnej núdzi, prípadne sociálnu 
pôžičku a pomáhať pri vyhľadávaní nových pracovných príležitostí. 

Aktivity 

Pre deti MŠ a žiakov ZŠ, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi, obec 
napomôže vyplácaniu dávok v hmotnej núdzi, ako aj pre študentov a 
žiakov vyplácanie motivačného štipendia. Nezamestnaným občanom 
bude obec napomáhať pri vyhľadávaní nových pracovných príležitostí. 

    

Cieľ 3-4.3 Vysoká kvalita a dostupnosť poskytovaných sociálnych služieb a 
zdravotnej starostlivosti. 

Opatrenie 3-4.3.1 Klientom ZPS zabezpečiť zdravotnú starostlivosť, sociálny komfort a čo 
najlepšie spoločensko- kultúrne vyžitie. 

Opatrenie 3-4.3.2 Klientom ZOS poskytovať profesionálnu opatrovateľskú službu. 
Opatrenie 3-4.3.3 Zabezpečiť dobrú zdravotnú dostupnosť pre všetkých občanov obce. 

Aktivity 
Obec bude pre občanov organizovať voľnočasové aktivity. V areáli ZPS 
obec vybuduje oddychovú zónu. Obec zabezpečí fungovanie lekárskej 
ambulancie pre dospelých. 
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C-3-5 Školstvo, kultúra a šport 
Strategický cieľ: Dobré podmienky pre vzdelávanie, šport a kultúrne vyžitie všetkých občanov 
a návštevníkov obce Petrovice. 
 
Podprogram 3-5.1.  Vzdelávanie 

Cieľ 3-5.1 
Rozvoj a údržba infraštruktúry vzdelávania, zabezpečenie podmienok pre 
efektívnu vzdelávaciu činnosť v obci. 

Opatrenie 3-5.1.1 Obnova a modernizácia zariadení základného školstva. 

Aktivity Modernizácia vnútorného vybavenia základnej školy. Materiálno technické 
vybavenie. 

    

Podprogram 3-5.2.  Šport 
Cieľ 3-5.2 Trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky rekreačného športu 

Opatrenie 3-5.2.1 
Vytváranie materiálnych a finančných podmienok na rozvoj rekreačného 
športu v obci. 

Opatrenie 3-5.2.2 Podpora organizácie športových podujatí regionálneho významu. 

Opatrenie 3-5.2.3 Podpora športových aktivít zdravotne postihnutých občanov a seniorov. 

Aktivity Zabezpečenie personálnych kapacít. Zabezpečenie materiálno-
technického a finančného vybavenia. 

    

Podprogram 3-5.3.  Kultúra 
Cieľ 3-5.3 Organizačné zabezpečenie ponuky kultúrnych podujatí v obci. 

Opatrenie 3-5.3.1 
Spracovať kalendár kultúrnych podujatí na celý rok, tento priebežne 
aktualizovať. Rozšíriť žánrovú ponuku s orientáciou na hodnotný kultúrny 
prínos. 

Aktivity 
Personálne a finančné zabezpečenie. Spracovanie kalendár kultúrnych 
podujatí. 

 
 
 
 
C-3-6 Životné prostredie 
 
Strategický cieľ: Zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia.   
 

Podprogram 3-6.1.  Ochrana a rozumné využívanie vôd, ochrana pred povo dňami 
Cieľ 3-6.1 Zabezpečiť ochranu pred povodňami. 

Opatrenie 3-6.1.1 Revitalizácia a úprava korýt vodných tokov. 

Aktivity Priebežné spevňovanie brehov tokov v intraviláne obce. 
    

Podprogram 3-6.2.  Ochrana ovzdušia 

Cieľ 3-6.2 
Účinná ochrana ovzdušia pred malými a strednými zdrojmi znečistenia 
nachádzajúcimi sa v katastrálnych územiach obce. 

Opatrenie 3-6.2.1 
Zabezpečiť zníženie produkovaných emisií hlavným zdrojom znečistenia – 
domácnosti. 

Aktivity Poradenskou činnosťou motivovať k obmedzeniu spaľovania fosílnych 
palív a  prechodu na alternatívne zdroje vykurovania. 
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Časť D - Realizačná časť 

Realizačná časť je zameraná na popis postupov, ich zabezpečenia formou partnerstva a 
organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a 
hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný 
a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov. 

Časť D-1 – Organiza čné zabezpečenie realizácie PR obce Petrovice 

Obec zabezpečuje trvalo udržateľný hospodársky rozvoj, sociálny a územný rozvoj. Obecný 
úrad v súčinnosti s poslancami obecného zastupiteľstva a zriadenými komisiami pripravuje 
vízie, stratégie, iniciuje aktivity strategického rozvoja obce, vypracováva Program rozvoja, 
koordinuje spoluprácu na jeho vypracovaní.  
Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie akčných plánov obce Petrovice, 
Implementácia PR obce Petrovice sa bude realizovať aj prostredníctvom konkrétnych akčných 
plánov. Akčné plány PR by mali byť priamo napojené na rozpočet obce a zároveň reflektujú 
jej kompetencie.  
 
Návrh systému riadenia a implementácie akčných plánov PR je nasledovný:  
- Obecné zastupiteľstvo monitoruje implementáciu akčných plánov. Posudzuje a schvaľuje  
   návrhy na ich zmenu, alebo doplnenie.  
- Realizáciu konkrétnych projektov akčného plánu budú zabezpečovať pracovníci úradu a  
   starosta obce.  
-  Kontrolným orgánom budú poslanci obce, súčinnosť poskytnú jednotlivé komisie Obecného  
   zastupiteľstva.  
Realizácia vyžaduje systematickú prácu, stanovenie priorít, rozloženie financovania, 
získavanie úverov a cudzích zdrojov, a sledovanie výziev jednotlivých riadiacich orgánov pre 
eurofondy.  

Časť D-1-1 – Systém monitorovania a hodnotenia plnenia PR  

Medzi kľúčové činnosti a procesy nevyhnutné pre správne zabezpečenie implementáciu PR 
patria aj monitorovanie a hodnotenie na úrovni programu i jednotlivých akčných plánov. 
Základom nového strategického prístupu v oblasti monitoringu a hodnotenia pre programové 
obdobie 2015 – 2021 je dôraz kladený na jasné definovanie cieľov, opatrení, aktivít a orientácia 
na dosiahnutie požadovaných výsledkov. 
Formulár č. R5 Plán hodnotenia a monitorovania   

Plán priebežných hodnotení PR na programové obdobie  2015 - 2021  

Typ hodnotenia  Vykonať prvýkrát  Dôvod vykonania/ periodicita  

Strategické hodnotenie  v roku 2020  
podľa rozhodnutia obce/koordinátora PR a vzniknutej 
spoločenskej potreby.  

Operatívne hodnotenie      

Tematické hodnotenie časti 
PR  

v roku 2016, 2018, 2020, 
2021  

téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť vo výročnej 
monitorovacej správe za predchádzajúci kalendárny rok  

Ad hoc mimoriadne 
hodnotenie  podľa potreby pri značnom odklone od stanovených cieľov a doľahnutých 

hodnôt ukazovateľov pri návrhu na revíziu PR  

Ad hoc hodnotenie celého 
PR alebo jeho časti  

na konci programovacieho 
obdobia  

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

Zdroj: Príloha k metodike PR 
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Časť D-1-2 – Komunika čný plán 
Formulár č. R1 

 

P č. 
Časový 

rámec 

Miesto 

konania  

Cieľová 

skupina 
Forma Téma, ciele Vstupné údaje  Výstupy 

1. 07/2016 OcÚ 

Poslanci, 
obyvatelia, 
neziskové 

a podnikateľské 
subjekty 

verejné 
prerokovanie 

Prepojenie PR 

a 

programového 

rozpočtovania 

Hodnotiaca 

a monitorovacia 

správa plnenia 

PR, rozpočet na 

príslušný rok,  

výročná správa 

záverečný účet 

 

Návrh 

štruktúry 

programové 

ho rozpočtu 

2. 07/2017 OcÚ 

Poslanci, 
obyvatelia, 
neziskové 

a podnikateľské 
subjekty 

verejné 
prerokovanie 

Prepojenie PR 

a 

programového 

rozpočtovania 

Hodnotiaca 

a monitorovacia 

správa plnenia 

PR, rozpočet na 

príslušný rok,  

výročná správa 

záverečný účet 

 

Návrh 

štruktúry 

programové 

ho rozpočtu 

3. 07/2018 OcÚ 

Poslanci, 
obyvatelia, 
neziskové 

a podnikateľské 
subjekty 

verejné 
prerokovanie 

Prepojenie PR 

a 

programového 

rozpočtovania 

Hodnotiaca 

a monitorovacia 

správa plnenia 

PR, rozpočet na 

príslušný rok,  

výročná správa 

záverečný účet 

 

Návrh 

štruktúry 

programové 

ho rozpočtu 

4. 07/2019 OcÚ 

Poslanci, 
obyvatelia, 
neziskové 

a podnikateľské 
subjekty 

verejné 
prerokovanie 

Prepojenie PR 

a 

programového 

rozpočtovania 

Hodnotiaca 

a monitorovacia 

správa plnenia 

PR, rozpočet na 

príslušný rok,  

výročná správa 

záverečný účet 

 

Návrh 

štruktúry 

programové 

ho rozpočtu 

5. 07/2020 OcÚ 

Poslanci, 
obyvatelia, 
neziskové 

a podnikateľské 
subjekty 

verejné 
prerokovanie 

Prepojenie PR 

a 

programového 

rozpočtovania 

Hodnotiaca 

a monitorovacia 

správa plnenia 

PR, rozpočet na 

príslušný rok,  

výročná správa 

záverečný účet 

 

Návrh 

štruktúry 

programové 

ho rozpočtu 

6. 07/2021 OcÚ 

Poslanci, 
obyvatelia, 
neziskové 

a podnikateľské 
subjekty 

verejné 
prerokovanie 

Prepojenie PR 

a 

programového 

rozpočtovania 

Hodnotiaca 

a monitorovacia 

správa plnenia 

PR, rozpočet na 

príslušný rok,  

výročná správa 

záverečný účet 

 

Návrh 

štruktúry 

programové 

ho rozpočtu 

Komunikačný plán pre fázu realizácie PR 
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Obec bude priebežne informovať o realizácii PR prostredníctvom verejných zasadnutí OZ, ako 
aj prostredníctvom obecnej internetovej stránky. Priebežne tam budú publikované schválené 
monitorovacie správy, ktoré boli schválené obecným zastupiteľstvom. V prípravnej fáze 
monitorovacej správy budú môcť zúčastnené strany pripomienkovať predkladaný materiál.   
 
 
Časť D-1-3 – Akčný plán  

 

Akčný plán je konkrétny a záväzný harmonogram činností súvisiacich s rozvojom obce v 
jednotlivých oblastiach sociálno-ekonomického rozvoja, vychádza zo stratégie, je jej logickou 
súčasťou a realizuje sa prostredníctvom konkrétnych nosných a podporných Projektov. Akčný 
plán obsahuje záväzky týkajúce sa plnenia jednotlivých úloh ako aj zoznam inštitúcií 
zodpovedných za ich plnenie, predpokladané zdroje financovania, predpokladané objemy 
rozpočtov, dopad na rozpočet relevantného subjektu, ako aj stav momentálnej pripravenosti. 
Súčasťou akčného plánu je predpokladaný časový harmonogram.   
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Časť E - Finančná časť 
 

 

Časť E-1 – Finančný plán programu  

Jednou z kľúčových otázok pre realizáciu programu rozvoja je schopnosť obce v priebehu jeho 
realizácie zaistiť zdroje potrebné na jeho financovanie. Tieto zdroje vznikajú vo viacerých 
sférach – v súkromnom sektore, verejnej správe, ide tiež o zdroje zahraničné, najmä o 
prostriedky Európskej únie. Dôležitým zdrojom budú, po dokončení reformy verejnej správy a 
uskutočnení daňovej reformy, vlastné prostriedky. V dôsledku neexistencie nevyhnutných 
podkladových údajov pre stanovenie finančného rámca, v ktorom by sa mal program rozvoja 
v strednodobom horizonte pohybovať, je výška prostriedkov potrebná na realizáciu 
jednotlivých opatrení a aktivít stanovená len orientačne. Táto časť sa bude konkretizovaná v 
závislosti od reálneho čerpania finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov a možností 
obecného rozpočtu, (v tis. €). 
 
 
Časť E-2 - Indikatívny finan čný plán PR 
Formulár č. F 5 – Indikatívny rozpočet – sumarizácia 

  ROK 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Spolu 

I.        Hospodárska politika 11 59 26,5 7,5 5,5 7,5 5,5 122,5 

II.       Sociálna politika 187 213 184 184 184 184 184 1320 

III.      Environmentálna politika 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 10,5 

IV.      Školstvo, kultúra a šport 3,8 3,8 9,3 7,3 7,3 7,3 7,3 46,1 

 
 
 

Časť E-3 – Finančný plán pod ľa strategických zámerov a čas. horizontu uskuto čnenia 
 
 
E-3-1 Hospodárstvo a vedecko-technicky rozvoj 
 

Cieľ 3-1.1 
 
Rozvoj územia obce a zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov podporovaním malého a 
stredného podnikania. 

 
Opatrenie 

3-1.1.1  

Podporovať rozvoj cestovného ruchu, rozvoj tradičných remesiel v obci s orientáciou na  prírodné 
danosti a tradície. 

    
 

Predpokladaný 
rozpo čet 

 
Zdroje 

financovania 

 
Oprávnení 
žiadatelia 

Aktivity 

Vytvoria sa materiálne, finančné a 
personálne podmienky pre rozvoj 
cestovného ruchu, tradičných remesiel 
v obci. Nadviaže sa spolupráca so 
vzdelávacími inštitúciami, susednými 
obcami, podnikateľskými subjektami a 
obyvateľmi obce pri prezentácii 
tradičných remesiel. 

10 tis.€ 
rozpočet obce, ŠF 

EÚ 
podnikateľské 
subjekty, obec 
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Opatrenie 
 3-1.1.2  

Podpora rozvoja obchodných a komerčných služieb v obci. 

   

 
Predpokladaný 

rozpo čet 

 
Zdroje 

financovania 

 
Oprávnení 
žiadatelia 

Aktivity 
Prenájom obecných priestorov na 
poskytovanie služieb, úprava 
predajných miest. 

3 tis. € 

rozpočet obce, ŠF 
EÚ, podnikateľské 
subjekty, úvery, iné 
grantové schémy 

obec, 
podnikateľské 

subjekty 

 

 

Časový horizont uskutočnenia 

Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cieľ 3-1.1 Rozvoj územia obce a zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov podporovaním malého a 
stredného podnikania. 

Opatrenie 3-1.1.1  
Podporovať cestovný ruch, rozvoj tradičných 
remesiel v obci s orientáciou na  prírodné danosti a 
tradície. 

      2 2 4 2 

Opatrenie 3-1.1.2  
Podpora rozvoja obchodných a komerčných služieb v 
obci. 

    1 2       

 

 

 
 
E-3-2 Doprava a komunikácie 
 
 
Cieľ 3-2.1 

 
Bezpečná, plynulá a bezproblémová prejazdnosť všetkých obecných komunikácií. 

 
Opatrenie 

3-2.1.1  

 
Zabezpečiť počas celého roka bezpečnú a plynulú prejazdnosť všetkých obecných 
komunikácií. 

    
 

Predpokladaný 
rozpo čet 

 
Zdroje 

financovania 

 
Oprávnení 
žiadatelia 

Aktivity 

Bude sa vykonávať pravidelná údržba 
komunikácií, (pluhovanie a posyp v 
zimnom období, čistenie a vysprávky 
vozovky v jarných mesiacoch, 
zabezpečia sa drobné opravy) 

72 tis. € 
rozpočet obce, 

ŠR, EÚ 
podnikateľské 
subjekty, obec 

 

 
Časový horizont uskuto čnenia 

Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cieľ 3-2.1 Bezpečná, plynulá a bezproblémová prejazdnos ť všetkých obecných komunikácií. 

Opatrenie 3-2.1.1  

Bude sa vykonávať pravidelná údržba komunikácií, 
(pluhovanie a posyp v zimnom období, čistenie a 
vysprávky vozovky v jarných mesiacoch, zabezpečia 
sa drobné opravy). 

2 40 24 2 2 2 2 
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E-3-3 Technická infraštruktúra a služby 
 

Cieľ 3-3.1 
 
Zabezpečenie nepretržitej funkčnosti a spoľahlivosti verejného osvetlenia pri postupnom 
znižovaní jeho energetickej náročnosti. 

Opatrenie  
3-3.1.1 

Zabezpečiť počas celého roka nepretržitú funkčnosť a spoľahlivosť verejného osvetlenia a v 
rámci údržby vykonávať výmeny opotrebených častí s prihliadnutím k znižovaniu energetickej 
náročnosti. 

    

 
Predpokladaný 

rozpočet 

 
Zdroje 

financovania 

 
Oprávnení 
žiadatelia 

Aktivity 

Vyhľadávať oproti klasickým 
svietidlám osvetlenia ponuky na 
energeticky výhodnejšie (napr. LED 
svietidlá) s možnosťou programového 
a senzorového ovládania doby a 
podmienok svietenia 

27 tis. € 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
obec  

Cieľ 3.3.2  Bezpečnejšie a pohodlnejšie sprístupnenie hrobových miest na cintoríne v Petroviciach. 

 
Opatrenie 

3.3.2.1   
Zabezpečiť vybudovanie cintorínskeho chodníka. 

    

 
Predpokladaný 

rozpočet 

 
Zdroje 

financovania 

 
Oprávnení 
žiadatelia 

Aktivity 

Vytvoria sa materiálne, finančné a 
personálne podmienky pre 
vybudovanie cintorínskeho chodníka, 
prípadne sa formou výberového 
konania zabezpečí najvýhodnejšia 
dodávka materiálu a prác. 

8,5 tis. € 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
obec  

 
 
Časový horizont uskuto čnenia 

Ciele a opatrenia / Termín uskuto čnenia 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cieľ 3-3.1  Zabezpečenie nepretržitej funk čnosti a spo ľahlivosti verejného osvetlenia pri postupnom 
znižovaní jeho energetickej náro čnosti. 

Opatrenie 3-3.1.1  

Zabezpečiť počas celého roka nepretržitú funkčnosť a 
spoľahlivosť verejného osvetlenia a v rámci údržby 
vykonávať výmeny opotrebených častí s prihliadnutím k 
znižovaniu energetickej náročnosti. 

5 17 1 1 1 1 1 

Cieľ 3-3.2  Bezpečnejšie a pohodlnejšie sprístupnenie hrobových miest  na cintoríne v Petroviciach. 

Opatrenie 3-3.2.1  Zabezpečiť vybudovanie cintorínskeho chodníka. 4 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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E-3-4 Sociálna oblas ť a zdravotníctvo  

 
Cieľ 3.4.1  

 
Inkluzívny rast s dôrazom na tvorbu pracovných miest a zmiernenie chudoby. 

 
Opatrenie 

3.4.1.1  

 
Zapájanie občanov do voľnočasových aktivít, aktívneho trávenia voľného času, relaxu, zábavy, 
kultúry, umenia a rôznych spoločných obecných projektov. 

    
 

Predpokladaný 
rozpo čet 

 
Zdroje 

financovania 

 
Oprávnení 
žiadatelia 

Aktivity 

Organizovanie voľnočasových 
aktivít zameraných na šport, 
kultúru, ale aj verejnoprospešné 
aktivity, (napr. organizovaním 
športových dní a turnajov v 
rôznych športoch na obecných 
multifunkčných ihriskách, alebo 
súťaží v rôznych spoločenských 
hrách a pod...). 

10,5 tis. € rozpočet obce obec 

 
Cieľ 3.4.2  

 
Rovnaké podmienky a šance pre všetkých študentov, žiakov ZŠ a deti MŠ. 

 
Opatrenie 

3.4.2.1  

 
Zabezpečiť prenos štátnych dotácií (na stravu, motivačný príspevok a školské pomôcky) pre 
školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. 

 
Opatrenie 

3.4.2.2 

 
Zabezpečiť podporu formou dávky v hmotnej núdzi, prípadne sociálnu pôžičku a pomáhať pri 
vyhľadávaní nových pracovných príležitostí. 

    
 

Predpokladaný 
rozpo čet 

 
Zdroje 

financovania 

 
Oprávnení 
žiadatelia 

Aktivity 

Pre deti MŠ a žiakov ZŠ, ktorých 
rodičia sú v hmotnej núdzi, obec 
napomôže vyplácaniu dávok v 
hmotnej núdzi, ako aj pre 
študentov a žiakov vyplácanie 
motivačného štipendia. 
Nezamestnaným občanom bude 
obec napomáhať pri vyhľadávaní 
nových pracovných príležitostí. 

10,5 tis. € 
rozpočet obce, 

ŠR 
obec 

 
Cieľ 3.4.3  

 
Vysoká kvalita a dostupnosť poskytovaných sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti. 

 
Opatrenie 

3.4.3.1  

 
Klientom ZPS zabezpečiť zdravotnú starostlivosť, sociálny komfort a čo najlepšie spoločensko- 
kultúrne vyžitie. 

 
Opatrenie 

3.4.3.2 

 
Klientom ZOS poskytovať profesionálnu opatrovateľskú službu. 
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Opatrenie 

3.4.3.3 

 
Zabezpečiť dobrú zdravotnú dostupnosť pre všetkých občanov obce. 

    
 

Predpokladaný 
rozpo čet 

 
Zdroje 

financovania 

 
Oprávnení 
žiadatelia 

Aktivity 

Obec bude pre občanov 
organizovať voľnočasové aktivity. 
V areáli ZPS, ZOS obec vybuduje 
oddychovú zónu. Obec zabezpečí 
fungovanie lekárskej ambulancie 
pre dospelých. 

1299 tis. € 
rozpočet obce, 

ŠR   
obec 

 
 
 
Časový horizont uskutočnenia 

Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cieľ 3-4.1  Inkluzívny rast s dôrazom na tvorbu pracovných miest a zmiernenie chudoby. 

Opatrenie 3-4.1.1  

Zapájanie občanov do voľnočasových aktivít, 
aktívneho trávenia voľného času, relaxu, zábavy, 
kultúry, umenia a rôznych spoločných obecných 
projektov. 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Cieľ 3-4.2  Rovnaké podmienky a šance pre všetkých študentov, žiakov ZŠ a deti MŠ. 

Opatrenie 3-4.2.1  
Zabezpečiť prenos štátnych dotácií (na stravu, 
motivačný príspevok a školské pomôcky) pre 
školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. 

1 1 1 1 1 1 1 

Opatrenie 3-4.2.2  
Zabezpečiť podporu formou dávky v hmotnej núdzi, 
prípadne sociálnu pôžičku a pomáhať pri 
vyhľadávaní nových pracovných príležitostí. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Cieľ 3-4.3  Vysoká kvalita a dostupnosť poskytovaných sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti. 

Opatrenie 3-4.3.1  
Klientom ZPS zabezpečiť zdravotnú starostlivosť, 
sociálny komfort a čo najlepšie spoločensko- kultúrne 
vyžitie. 

180 180 180 180 180 180 180 

Opatrenie 3-4.3.3  

Zabezpečiť dobrú zdravotnú dostupnosť pre 
všetkých občanov obce. Obec bude pre občanov 
organizovať voľnočasové aktivity. V areáli ZPS, ZOS 
obec vybuduje oddychovú zónu. Obec zabezpečí 
fungovanie lekárskej ambulancie pre dospelých. 

4 30 1 1 1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAM ROZVOJA OBCE PETROVICE                                
NA ROKY 2015 - 2021 

 

44 | S t r a n a  
 

 
 
 

 
E-3-5 Školstvo, kultúra a šport  

Cieľ 3.5.1  
 
Rozvoj a údržba infraštruktúry vzdelávania, zabezpečenie podmienok pre efektívnu 
vzdelávaciu činnosť v obci. 

 
Opatrenie 

3.5.1.1  
Obnova a modernizácia zariadení základného školstva. 

    
 

Predpokladaný 
rozpo čet 

 
Zdroje 

financovania 

 
Oprávnení 
žiadatelia 

Aktivity 

 
Modernizácia vnútorného 
vybavenia základnej školy. 
Materiálno technické vybavenie. 

19,5 tis. € 
rozpočet obce, 

ŠR, EÚ 
obec 

 
Cieľ 3.5.2  

 
Trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky rekreačného športu. 

 
Opatrenie 

3.5.2.1  
Vytváranie materiálnych a finančných podmienok na rozvoj rekreačného športu v obci. 

 
Opatrenie 

3.5.2.2 
Podpora organizácie športových podujatí regionálneho významu. 

 
Opatrenie 

3.5.2.3 
Podpora športových aktivít zdravotne postihnutých občanov a seniorov. 

    
 

Predpokladaný 
rozpo čet 

 
Zdroje 

financovania 

 
Oprávnení 
žiadatelia 

Aktivity 

 
Zabezpečenie personálnych 
kapacít. Zabezpečenie 
materiálno-technického a 
finančného vybavenia. 

14 tis. € rozpočet obce obec 

 
Cieľ 3.5.3  

 
Organizačné zabezpečenie ponuky kultúrnych podujatí v obci. 

 
Opatrenie 

3.5.3.1  

 
Spracovať kalendár kultúrnych podujatí na celý rok, tento priebežne aktualizovať. Rozšíriť 
žánrovú ponuku s orientáciou na hodnotný kultúrny prínos. 

    
 

Predpokladaný 
rozpo čet 

 
Zdroje 

financovania 

 
Oprávnení 
žiadatelia 

Aktivity 

 
Personálne a finančné 
zabezpečenie. Spracovanie 
kalendár kultúrnych podujatí. 

12,6 tis. € rozpočet obce   obec 
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Časový horizont uskutočnenia 

Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cieľ 3-5.1  Rozvoj a údržba infraštruktúry vzdelávania, zabezpečenie podmienok pre efektívnu 
vzdelávaciu činnosť v obci. 

Opatrenie 3-5.1.1  
Obnova a modernizácia zariadení základného 

školstva.     5,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Cieľ 3-5.2  Trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky rekreačného športu. 

Opatrenie 3-5.2.1  
Vytváranie materiálnych a finančných podmienok na 
rozvoj rekreačného športu v obci. 1 1 1 1 1 1 1 

Opatrenie 3-5.2.2  
Podpora organizácie športových podujatí 
regionálneho významu. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Opatrenie 3-5.2.3  
Podpora športových aktivít zdravotne postihnutých 
občanov a seniorov. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Cieľ 3-5.3  Organizačné zabezpečenie ponuky kultúrnych podujatí v obci. 

Opatrenie 3-5.3.1  
Spracovať kalendár kultúrnych podujatí na celý rok, 
tento priebežne aktualizovať. Rozšíriť žánrovú 
ponuku s orientáciou na hodnotný kultúrny prínos. 

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 
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E-3-6 Životné prostredie  

 
Cieľ 3.6.1  

 
Zabezpečiť ochranu pred povodňami. 

 
Opatrenie 

3.6.1.1 

 
Revitalizácia a úprava korýt vodných tokov. 

    
 

Predpokladaný 
rozpo čet 

 
Zdroje 

financovania 

 
Oprávnení 
žiadatelia 

Aktivity 

 
Údržba a dostavba existujúcej 
vodovodnej siete. Pravidelný 
monitoring vodovodnej siete a 
kvality vody. Priebežné 
spevňovanie brehov tokov v 
intraviláne obce. 

7 tis. € rozpočet obce obec 

 
Cieľ 3.6.2  

 
Účinná ochrana ovzdušia pred malými a strednými zdrojmi znečistenia 
nachádzajúcimi sa v katastrálnych územiach obce. 

 
Opatrenie 

3.6.2.1  

 
Zabezpečiť zníženie produkovaných emisií hlavným zdrojom znečistenia – 
domácnosti. 

    
 

Predpokladaný 
rozpo čet 

 
Zdroje 

financovania 

 
Oprávnení 
žiadatelia 

Aktivity 

 
Poradenskou činnosťou 
motivovať k obmedzeniu 
spaľovania fosílnych palív a  
prechodu na alternatívne 
zdroje vykurovania. 

3,5 tis. € rozpočet obce obec 

 
 
Časový horizont uskutočnenia 

Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cieľ 3-6.1  Zabezpečiť ochranu pred povodňami. 

Opatrenie 3-6.1.1  Revitalizácia a úprava korýt vodných tokov. 1 1 1 1 1 1 1 

Cieľ 3-6.2  Účinná ochrana ovzdušia pred malými a strednými zdrojmi znečistenia nachádzajúcimi sa v 
katastrálnych územiach obce. 

Opatrenie 3-6.2.1  
Zabezpečiť zníženie produkovaných emisií hlavným 
zdrojom znečistenia – domácnosti. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Záver 
 

 

PR obce Petrovice je strategický strednodobý dokument, ktorý určuje víziu rozvoja obce, 
prioritné rozvojové oblasti a strategické ciele ich naplnenia. Tento dokument je základným 
východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja jednotlivých oblastí života obce. PR 
je otvoreným dokumentom, ktorý bude vyhodnocovaný a aktualizovaný na zasadnutiach 
obecného zastupiteľstva podľa potreby.  
 
 
 
Predmetný PR obce Petrovice bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
 

 
dňa: 17.6.2015  VZN č. 70/2015  
 
 
V Petroviciach  ........................... 
 
 
 
..........................................................                          ......................................................... 
                  pečiatka obce                                                             starosta obce 
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Povinné prílohy PR  

Príloha č. 1 - Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnero v  
                       zapojených do spracovania PR : 

                      Člen riadiaceho tímu:                                  
                                                           Ing. Anton Pláňavský 
                        ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                           Daniela Blašková 
                        ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                           Anna Chlebinová 
                        ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                           Anna Mokryšová 
                        ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                           Roman Bryndziar 
                        ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                        ----------------------------------------------------------------------------------------------------    

                        ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                        ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                        ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                        ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                        ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                        ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Príloha č. 2 - Zoznam informa čných zdrojov použitých v PR (východiskové  
                      strategické a koncep čné dokumenty, súvisiaca legislatíva) 

– Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, v znení n.p.  
– Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení n.p.   
– Zákon č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách, v znení n.p.   
– Zákon č. 482/2003 Z.z. o štátnej pokladnici.  
– Partnerská dohoda  
– Pozičný dokument Európskej komisie k Partnerskej dohode a programom 

SR na roky 2014 - 2020  
– Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov 

pre programové obdobie 2014 - 2020  
– 4. Integrovaný regionálny operačný program „IROP“  
– Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho 

kraja (PHSR ŽSK),  
– Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, aktualizácia 2010,  
– UPSVAR, Štatistiky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 1999 – 2004.  
– Interné materiály obce Petrovice.  
– http://www.statistics.sk/mosmis/run.html  
– http://slovak.statistics.sk 
– http://www.mesa10.sk 

 
Príloha č. 3 - Zoznam skratiek použitých v PR 

ČOV - Čistička odpadových vôd 
DSO - Drobný stavebný odpad 
HDP - Hrubý domáci produkt 
IBV - Individuálna bytová výstavba 
JRD - Jednotné roľnícke družstvo 
KD - Kultúrny dom 
KO - Komunálny odpad 
m n.m. - metrov nad morom 
MNV - Miestny národný výbor 
OcÚ - Obecný úrad 
OZ - Obecné zastupiteľstvo 
PHRS - Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
RK - Rímsko Katolícka 
SAD - Slovenská autobusová doprava 
SEVAK - Severoslovenské vodárne a kanalizácie 
SWOT - anglická skratka analýzy silných a slabých stránok, zároveň príležitostí a rizík 

(Strengths) /(Weaknesses) - (Opportunities) / (Threats) 
definícia na strane č.18 

ŠF EÚ - Štruktúrovaný fond Európskej únie 
ŠJ - Školská jedáleň 
ŠKD - Školský klub detí 
TKO - Tuhý komunálny odpad 
VZN - Všeobecne záväzné nariadenie 
ZOS - Zariadenie opatrovateľskej služby 
ZPS - Zariadenie pre seniorov 
ZŠ s 
MŠ - Základná škola s materskou školou 
ŽSK - Žilinský samosprávny kraj 
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Príloha č. 4 - Akčný plán na daný rozpo čtový rok s výh ľadom na 2 roky (x+2) 
 

1. 

Cieľ 3-1.1 
Rozvoj územia obce a zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov podporovaním 
malého a stredného podnikania. 

    2015 (x) 2016 (x+1) 2017 (x+2) SUMA 
PR 

Opatrenie  %  tis.EUR  %  tis.EUR  %  tis.EUR  tis.EUR  

3.1.1.1 Podpora rozvoja obchodných a 
komerčných služieb v obci. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10,0 

3.1.1.2 Podpora rozvoja obchodných a 
komerčných služieb v obci. 0 0,0 0 0,0 33 1,0 3,0 

  

2. 

Cieľ 3-2.1 Bezpečná, plynulá a bezproblémová prejazdnosť všetkých obecných komunikácií. 

    2015 (x) 2016 (x+1) 2017 (x+2) SUMA 
PR 

Opatrenie  %  tis.EUR  %  tis.EUR  %  tis.EUR  tis.EUR  

3.2.1.1 

Bude sa vykonávať pravidelná údržba 
komunikácií, (pluhovanie a posyp v 
zimnom období, čistenie a vysprávky 
vozovky v jarných mesiacoch, 
zabezpečia sa drobné opravy). 

2,7 2,0 54 40,0 32 24,0 74,0 

  

3. 

Cieľ 3-3.1 Zabezpečenie nepretržitej funkčnosti a spoľahlivosti verejného osvetlenia pri 
postupnom znižovaní jeho energetickej náročnosti. 

    2015 (x) 2016 (x+1) 2017 (x+2) SUMA 
PR 

Opatrenie  %  tis.EUR  %  tis.EUR  %  tis.EUR  tis.EUR  

3.3.1.1 

Zabezpečiť počas celého roka 
nepretržitú funkčnosť a spoľahlivosť 
verejného osvetlenia a v rámci 
údržby vykonávať výmeny 
opotrebených častí s prihliadnutím k 
znižovaniu energetickej náročnosti. 

19 5,0 63 17,0 3,7 1,0 27,0 

Cieľ 3-3.2 Bezpečnejšie a pohodlnejšie sprístupnenie hrobových miest na cintoríne v 
Petroviciach. 

    2015 (x) 2016 (x+1) 2017 (x+2) SUMA 
PR 

Opatrenie  %  tis.EUR  %  tis.EUR  %  tis.EUR  tis.EUR  

3.3.2.1 Zabezpečiť vybudovanie 
cintorínskeho chodníka. 47 4,0 23 2,0 6 0,5 8,5 

  

4. 

Cieľ 3-4.1 Inkluzívny rast s dôrazom na tvorbu pracovných miest a zmiernenie chudoby. 

    2015 (x) 2016 (x+1) 2017 (x+2) SUMA 
PR 

Opatrenie  %  tis.EUR  %  tis.EUR  %  tis.EUR  tis.EUR  

3.4.1.1 

Zapájanie občanov do voľnočasových 
aktivít, aktívneho trávenia voľného 
času, relaxu, zábavy, kultúry, umenia 
a rôznych spoločných obecných 
projektov. 

14 1,5 14 1,5 14 1,5 10,5 

Cieľ 3-4.2 Rovnaké podmienky a šance pre všetkých študentov, žiakov ZŠ a deti MŠ. 
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    2015 (x) 2016 (x+1) 2017 (x+2) SUMA 
PR 

Opatrenie  %  tis.EUR  %  tis.EUR  %  tis.EUR  tis.EUR  

3.4.2.1 

Zabezpečiť prenos štátnych dotácií 
(na stravu, motivačný príspevok a 
školské pomôcky) pre školopovinné 
deti zo sociálne slabších rodín. 

14 1,0 14 1,0 14 1,0 7,0 

3.4.2.2 

Zabezpečiť podporu formou dávky v 
hmotnej núdzi, prípadne sociálnu 
pôžičku a pomáhať pri vyhľadávaní 
nových pracovných príležitostí. 

14 0,5 14 0,5 14 0,5 3,5 

Cieľ 3-4.3 Vysoká kvalita a dostupnosť poskytovaných sociálnych služieb a zdravotnej 
starostlivosti. 

    2015 (x) 2016 (x+1) 2017 (x+2) SUMA 
PR 

Opatrenie  %  tis.EUR  %  tis.EUR  %  tis.EUR  tis.EUR  

3.4.3.1 

Klientom ZPS zabezpečiť zdravotnú 
starostlivosť, sociálny komfort a čo 
najlepšie spoločensko- kultúrne 
vyžitie. 

14 180,0 14 180,0 14 180,0 1 260,0 

3.4.3.2 

Zabezpečiť dobrú zdravotnú 
dostupnosť pre všetkých občanov 
obce. Obec bude pre občanov 
organizovať voľnočasové aktivity. V 
areáli ZPS, ZOS obec vybuduje 
oddychovú zónu. Obec zabezpečí 
fungovanie lekárskej ambulancie pre 
dospelých. 

10 4,0 77 30,0 2,5 1,0 39,0 

  

5. 

Cieľ 3-5.1 Rozvoj a údržba infraštruktúry vzdelávania, zabezpečenie podmienok pre 
efektívnu vzdelávaciu činnosť v obci. 

    2015 (x) 2016 (x+1) 2017 (x+2) SUMA 
PR 

Opatrenie  %  tis.EUR  %  tis.EUR  %  tis.EUR  tis.EUR  

3.5.1.1 Obnova a modernizácia zariadení 
základného školstva. 0 0,0 0 0,0 28 5,5 19,5 

Cieľ 3-5.2 Trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky rekreačného športu. 

    2015 (x) 2016 (x+1) 2017 (x+2) SUMA 
PR 

Opatrenie  %  tis.EUR  %  tis.EUR  %  tis.EUR  tis.EUR  

3.5.2.1 
Vytváranie materiálnych a finančných 
podmienok na rozvoj rekreačného 
športu v obci. 

14 1,0 14 1,0 14 1,0 7,0 

3.5.2.2 Podpora organizácie športových 
podujatí regionálneho významu. 14 0,5 14 0,5 14 0,5 3,5 

3.5.2.3 Podpora športových aktivít zdravotne 
postihnutých občanov a seniorov. 14 0,5 15 0,5 14 0,5 3,5 

Cieľ 3-5.3 Organizačné zabezpečenie ponuky kultúrnych podujatí v obci. 

    2015 (x) 2016 (x+1) 2017 (x+2) SUMA 
PR 

Opatrenie  %  tis.EUR  %  tis.EUR  %  tis.EUR  tis.EUR  

3.5.3.1 

Spracovať kalendár kultúrnych 
podujatí na celý rok, tento priebežne 
aktualizovať. Rozšíriť žánrovú 
ponuku s orientáciou na hodnotný 
kultúrny prínos. 

14 1,8 14 1,8 14 1,8 12,6 
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6. 

Cieľ 3-6.1 Zabezpečiť ochranu pred povodňami. 

    2015 (x) 2016 (x+1) 2017 (x+2) SUMA 
PR 

Opatrenie  %  tis.EUR  %  tis.EUR  %  tis.EUR  tis.EUR  

3.6.1.1 Revitalizácia a úprava korýt vodných 
tokov. 14 1,0 14 1,0 14 1,0 7,0 

Cieľ 3-6.2 Účinná ochrana ovzdušia pred malými a strednými zdrojmi znečistenia 
nachádzajúcimi sa v katastrálnych územiach obce. 

    2015 (x) 2016 (x+1) 2017 (x+2) SUMA 
PR 

Opatrenie  %  tis.EUR  %  tis.EUR  %  tis.EUR  tis.EUR  

3.6.2.1 
Zabezpečiť zníženie produkovaných 
emisií hlavným zdrojom znečistenia – 
domácnosti. 

14 0,5 15 0,5 14 0,5 3,5 

  

Spolu:    203,3   277,3   221,2 1499,1 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 5 - Dohoda o partnerstve 
 
Obecné zastupiteľstvo kontroluje dosahovanie stanovených cieľov PR obce Petrovice. 
Pravidelne sleduje a hodnotí výsledky implementácie PR. Orgány a inštitúcie štátnej správy 
všetkých oblastí spoločensko-ekonomického a kultúrneho života, ktoré realizáciou svojich 
rozvojových aktivít prispievajú k napĺňaniu cieľov PR obce a vstupujú do partnerstiev územnej 
spolupráce. Podnikateľské subjekty, združenia podnikateľských subjektov, zamestnávatelia – 
koordinujúce aktivity na napĺňanie cieľov PR a vstupujúce do partnerstiev na mimosektorovej 
báze, podnikateľský subjekt – samospráva – tretí sektor. Záujmové spolky a združenia, 
občianske združenia – realizujúci svoje rozvojové aktivity v koordinácii s obcou Petrovice, v 
súlade s opatreniami a aktivitami PR obce Petrovice, podporujúcimi vyvážený regionálny 
rozvoj územia obce.  
Ostatní socio-ekonomickí partneri – podieľajúcich sa na realizovaní akčných plánov v súlade 
s PR obce Petrovice na roky 2015 – 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


