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PRÍHOVOR STAROSTKY
Vážení obyvatelia, návštevníci a priatelia našej obce!
Predkladáme Vám Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej aj ako „Program
rozvoja“ alebo „PHRSR“) obce Trenčianske Bohuslavice na roky 2019 – 2023. Program rozvoja a
územno-plánovacia dokumentácia predstavujú dva základné a najdôležitejšie strategické a plánovacie
dokumenty na úrovni každej samosprávy. Ich schválením v obecnom zastupiteľstve sa stávajú
záväznými nástrojmi systematického rozvoja samosprávy.
Vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja je zákonnou povinnosťou
každej obce. Táto povinnosť vychádza zo zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
PHRSR obce Trenčianske Bohuslavice obsahuje víziu rozvoja našej obce ako aj zoznam opatrení,
ktorých realizovanie je potrebné pre dosiahnutie vízie. Úlohou samosprávy je zabezpečiť napĺňanie
jednotlivých opatrení ako aj konzistenciu aktivít so strategickým plánovaním a podmienkami podpory
regionálneho rozvoja našej obce v zmysle požiadaviek na čerpanie finančnej pomoci zo štrukturálnych
fondov a Kohézneho fondu Európskej únie.
Predkladaný PHRSR obce Trenčianske Bohuslavice na roky 2019 – 2023 je základným
strednodobým plánovacím dokumentom regionálneho rozvoja a regionálnej politiky na lokálnej úrovni.
Priamo nadväzuje na strategické a programové dokumenty na regionálnej a národnej úrovni. Dokument
rešpektuje lokálne špecifiká územia a práve na základe ich analýzy stanovuje rozvojové opatrenia a
aktivity, ktorých schválením sa naša obec zaväzuje k ich plneniu. Na vypracovaní dokumentu sa podieľali
pracovníci obecného úradu, externá spoločnosť, obyvatelia a organizácie pôsobiace v našej obci.
Týmto by som rada vyjadrila svoje presvedčenie, že napredovanie obce v súlade
s predkladaným strategickým dokumentom bude prispievať k približovaniu sa k stanoveným cieľom, ktoré
pomôžu naplniť očakávania nás všetkých, ktorí v Trenčianskych Bohuslaviciach žijeme a ktorí sa aktívne
zaujímame o dianie v našej obci. Zároveň pevne verím, že my, obyvatelia obce Trenčianske
Bohuslavice, budeme aktívni počas celého programového obdobia a budeme sa podieľať na tom, aby
bol PHRSR otvorený a živý dokument, schopný reagovať na nové, aktuálne podnety.
Srdečne sa chcem poďakovať všetkým, ktorí na tvorbe programu aktívne participovali a prispeli
tým k formovaniu budúcnosti našej obce.

Darina Jurigová
Starostka obce Trenčianske Bohuslavice
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ÚVOD
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Trenčianske Bohuslavice na roky
2019 – 2023 bol vypracovaný na základe Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
a v súlade s platnou metodikou na vypracovanie PHRSR, ktorú vydalo Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Cieľom PHRSR je dôkladná analýza sociálnych, ekonomických, kultúrnych, environmentálnych,
technických a iných podmienok lokality ako aj identifikácia potenciálnych príležitostí a navrhnutie
konkrétnych krokov pre rozvoj obce. PHRSR má charakter strednodobého dokumentu, ktorý okrem opisu
súčasných podmienok obsahuje aj konkrétne reálne ciele a zámery obce. Tieto boli navrhnuté tak, aby
riešili aktuálne potreby obce vzhľadom na jej finančné možnosti a iné danosti a boli v súlade so
stratégiou trvalo udržateľného rozvoja. Dokument PHRSR slúži ako nevyhnutný podklady pri získavaní
nenávratných finančných príspevkov zo zdrojov VÚC, národných zdrojov a zdrojov Európskej únie.
PHRSR sa vypracováva ako otvorený dokument s možnosťou každoročnej aktualizácie.
Vzhľadom na to, že na tvorbe PHRSR sa podieľajú občania, zástupcovia obecného úradu ako aj
podnikatelia, partneri a záujmové skupiny pôsobiace v obci, je PHRSR najlepším odrazom skutočnosti,
špecifík a potrieb lokálnych aktérov. V tejto súvislosti možno PHRSR označiť za dokument, ktorý
umožňuje občanom prevziať zodpovednosť za kvalitu svojho života, avšak slúži tiež aj ako propagačný
materiál pre potenciálnych návštevníkov, obyvateľov či investorov.
Program rozvoja obce Trenčianske Bohuslavice vypracovala spoločnosť Gemini Group s. r. o.,
ktorá bola vybraná v procese verejného obstarávania. Spoločnosť pri tvorbe dokumentu spolupracovala
s verejnosťou (prostredníctvom verejného dotazníkového prieskumu) a s pracovnými skupinami
(hospodárskou, sociálnou a environmentálnou skupinou), ktorých zloženie uvádzame v závere
dokumentu. Jednotliví aktéri poskytovali spoločnosti Gemini Group s. r. o. relevantné dáta
prostredníctvom špeciálne zostavených dotazníkov, v ktorých hodnotili doterajší rozvoj obce, silné a
slabé stránky obce ako aj možnosti jej ďalšieho rozvoja. Získané informácie z dotazníkov sa následne
stali podkladom pre spracovanie PHRSR.
PHRSR obce Trenčianske Bohuslavice je úzko previazaný so sektorovými operačnými
programami, ktoré boli vypracované na základe Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 a taktiež
s Národnou stratégiou regionálneho rozvoja SR schválenou uznesením Vlády SR č. 222 zo 14. mája
2014. Táto stratégia stanovuje cieľ: „Integrovaným a výsledkovo orientovaným prístupom k regionálnemu
rozvoju a na základe využitia vnútorného potenciálu regiónov zvýšiť do roku 2030 ich adaptabilitu,
konkurencieschopnosť a výkonnosť pri súčasnom zvyšovaní kvality života obyvateľov a pri rešpektovaní
princípov trvalo udržateľného rozvoja.“ PHRSR obce Trenčianske Bohuslavice je v súlade s týmto
cieľom, ako aj v súlade s Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2011, Územným plánom
Trenčianskeho samosprávneho kraja a Územným plánom obce Trenčianske Bohuslavice.
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ČASŤ A – ANALYTICKÁ ČASŤ
A.I Analýza vnútorného prostredia
1. Základná charakteristika obce a jej stručný historický vývoj
Základná charakteristika obce
Obec Trenčianske Bohuslavice je súčasťou okresu Nové Mesto nad Váhom, Trenčianskeho
samosprávneho kraja. Má 930 obyvateľov (údaj ŠÚ SR k 31. 12. 2018) a jej celková rozloha je 6,4 km2.
Na 1 km2 tak pripadá cca 145 obyvateľov.
Hranicu obce tvorí na severe obce Štvrtok, Haluzice a Bošáca, na západe Dolné Sŕnie, na
východe povodie rieky Váh a obec Beckov. Východná časť hranice obce Trenčianske Bohuslavice
predstavuje taktiež hranicu okresu Nové Mesto nad Váhom. Z južnej strany ohraničuje katastrálne
územie obce mesto Nové Mesto nad Váhom. Obec leží v juhozápadnej časti Považského Podolia. Je
súčasťou mikroregiónu Bošáčka, ktorý je lokalizovaný v Bošáckej doline.
Mikroregión je zaujímavý z kultúrno-historického a prírodovedeckého spektra spoločenského
života. Aktívne spolupracuje s inými mikroregiónmi v rámci Slovenskej republiky ako aj s cezhraničnými
regiónmi, napr. s mikroregiónom Bojkovsko, ktorý sa podieľal na vybudovaní cykloturistických trás,
rozhľadne Lopeník a organizovaní rozličných kultúrnych a spoločenských podujatí.
Tab. č. 1 Základná charakteristika obce
Obec Trenčianske Bohuslavice
Kód
506583
IČO
00312061
Názov regiónu
Bošáčka
Názov kraja
Trenčiansky samosprávny kraj
Názov okresu
Nové Mesto nad Váhom
Štatút
obec
PSČ
913 07
Prvá písomná zmienka
r. 1208
Nadmorská výška
196 m n. m.
Počet obyvateľov k 31.12.2019
930
Rozloha
6,4 km2
Počet obyvateľov na km2
145
Zdroj: ŠÚ SR, e-obce, 2019

Symbolmi obce sú erb, zástava, vlajka a pečať. Erb obce bol prevzatý z pôvodnej pečate
Bohuslavíc a tvorí ho v červenom štíte strieborno odetá sv. Katarína Alexandrijská so zlatou korunou na
hlave. V pravej ruke drží strieborný meč so zlatou rukoväťou, v ľavej ruke má zlatú palmovú ratolesť,
vľavo pri nohách je zlaté koleso. Erb je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod
signatúrou T-68/98. Právo používať erb je viazané na súhlas starostu obce.
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Obr. č. 1 Erb obce Trenčianske Bohuslavice

Obr. č. 2 Vlajka obce Trenčianske Bohuslavice

Zdroj: www.trencianskebohuslavice.sk

Vlajka obce má podobu piatich pozdĺžnych pruhov: žltého, bieleho, žltého, červeného a žltého.
Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi (dvomi zástrihmi) siahajúcimi do tretiny listu.
Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Vlajku obce používa starosta obce a obecné
zastupiteľstvo – vyvesením na budove, v ktorej sídlia. Pri slávnostných príležitostiach môžu použiť vlajku
na výzdobu siení.
Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC TRENČIANSKE
BOHUSLAVICE. Pečať obce uschováva starosta obce. Používa sa na pečatenie významných listín
a dokumentov a v ďalších prípadoch určených starostom alebo obecným zastupiteľstvom.
Postavenie, právomoc a pôsobnosť obce Trenčianske Bohuslavice, jej orgánov, organizačnú
štruktúru, vzájomnú deľbu práce medzi orgánmi, rozpočet, majetkové postavenie a hospodárenie obce,
povinnosti a oprávnenia poslancov, práva a povinnosti občanov, vzťah obce k orgánom štátnej správy,
organizáciám a právnym subjektom, používanie symbolov obce a udeľovanie verejných uznaní a iných
pôct upravuje Štatút obce (zverejnený na webovej stránke obce www.trencianskebohuslavice.sk).

História obce
Obec a jej okolie je považované za jedno z najstarších archeologických oblastí vďaka nálezu
sídliska lovcov mamutov spred 23 000 rokov. Archeológovia z Poľska, Maďarska a Slovenska našli na
území obce konštrukciu stanu, pod ktorým sa ukrývali lovci mamutov. Obdobie neskorej doby kamennej,
eneolit, charakterizuje výrazné zaľudnenie celej Bošáckej doliny. Je to obdobie prvých roľníkov, ktorí už
používali prvé kovové nástroje a ozdoby, výrobky z medi. Ide o obdobie cca druhej polovice 4. tisícročia
pred Kristom.
Trenčianske Bohuslavice sa stali pojmom v kruhoch európskej archeologickej verejnosti vďaka
nálezu depotu z doby bronzovej. Bronzový poklad, ktorý obsahoval 95 kusov o celkovej hmotnosti 4,88
kg, tvorili zlomky rôznych predmetov, meč, kopije, nože, dlátka, kosáky, sekery, kladivá a ďalšie. Nález
nepochybne patril miestnemu remeselníkovi, ktorý tu žil asi pred tri tisíc rokmi. Dodnes sa o nález
zaujímajú odborníci, bol prezentovaný na výstave o bronzových pokladoch, ktorú videli státisíce
návštevníkov, publikovaný v odbornej cudzojazyčnej literatúre a v populárnovedeckej tlači.
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1208. Je spojená s listinou vydanou
Ostrihomskou kapitulou na podnet nitrianskeho župana Tomáša, kde sa prvýkrát vyskytoval údaj o tzv.
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prédiu, teda osade s názvom Buczlai. Postupne sa názov tejto osady menil až na dnešnú formu,
Trenčianske Bohuslavice, a to nasledovne:














1436 – Boguzlawicz
1450 – Bohwzlawycz
1453 – Bohuzlawicz
1481 – Bohwzlawicze
1484 – Possessio Bohuzlawycz
1548 – Bohuzlawecz
1615 – Possessio Bohuszlavicz
1773 – Bohuszlawicz
1786 – Bohuslavitz
1808 – Bohuslawice
1863 – Bohuszlavicz
1907 – 1913 maďarsky Bogoszló
od r. 1927 Trenčianske Bohuslavice

Kontinuita osídlenia obce nebola nikdy prerušená. O najstarších majiteľoch Bohuslavíc sa
dozvedáme z písomných prameňov v roku 1436, kedy sa spomína rod Bohuslavických. V tomto období
/podobne ako Rakoľubský, Kočovský/, si už zemania na spoločensko-právnu identifikáciu popri svojom
rodovom mene dávali často aj označenie názvu bydliska alebo rodového sídla.
Ďalšími majiteľmi Bohuslavíc boli od roku 1616 nepretržite až do prvej polovice 18. storočia
Jakušičovci, bohatí vlastníci rozsiahleho panstva, pochádzajúci z Chorvátska, z obce Orbova, ktorí prišli
do Trenčianskej župy v polovici 16. storočia. Aj keď nepatrili Bohuslavice do rozsiahleho komplexu
Beckovského panstva, ale boli v držbe zemianskych a šľachtických rodín, vyskytovali sa aj tu územné
spory. Pretože chotárne hranice nikdy neboli presne stanovené, dlhotrvajúce spory často končili pred
prísažným Trenčianskej župy alebo u panovníka.
Od roku 1749, s donáciou palatína Pálfiho, prevzali obec na celé storočie Erdödyovci. Starý
uhorský veľmožský rod, z ktorého pochádzali viacerí cirkevní, svetskí aj vojenskí hodnostári, biskupi,
kráľovskí kancelári, palatíni, župani a vojvodcovia, mal pôvod v mestečku Erdöd v Sedmohradsku,
dnešnom Rumunsku. Na území dnešného Slovenska mu patrilo hradné panstvo Smolenice, Dobrá voda,
Ludanice, časti panstiev Oravského hradu, Čachtice, Beckov s dielom Bohuslavíc, Strečno a od roku
1720 aj Hlohovec a časť Piešťan.
Pánom Bohuslavíc sa stal Anton Erdödy, generál cisárskej armády, ktorý začal v roku 1759 so
stavbou veľkolepého kaštieľa, kaplnky a hospodárskych dvorov. Po dokončení kaštieľa a kostola
v rokoch 1762 – 1763 dal Anton doviezť pozostatky Adeorata – Martýra, ktoré sú tam uložené dodnes.
Okázalá cirkevná slávnosť na túto počesť sa konala 30. júla 1764. Erdödy dal podľa vzoru francúzskeho
Versailes vybudovať v okolí kaštieľa prekrásny park siahajúci až po úbočie a pred kaštieľom, na
močaristej pôde, ktorú museli najskôr odvodniť, okrasnú záhradu. V parku vysadenom cudzokrajnými
drevinami bolo rozmiestnených popri cestičkách 400 sôch a figúr, fontány, voda chrlila aj v blízkej
jaskyni, kde bolo jazierko. Rovnako honosný ako exteriér bol aj interiér kaštieľa.
Posledným erdödyovcom, ktorý zdedil Bohuslavické panstvo, bol Augustín Breuner, od ktorého
kúpil panstvo aj s kaštieľom a priľahlým majetkom barón Fould Springer. Zadlžený barón zapletený do
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machinácií okolo stavby Považskej železnice pre nedostatok financií dal v roku 1 905 zbúrať veľkolepé
dielo – kaštieľ. Od zámeru zlikvidovať aj kaplnku ho údajne odhovoril maliar Hanula, ktorý pracoval na
interiéri kostola v susednej Bošáci.
Podrobnejšie údaje o obyvateľstve priniesla prvá celouhorská štatistika, povinné sčítanie ľudu
za Jozefa II. v r. 1784 – 1787. V Bohuslaviciach bolo vtedy 29 domov, bývalo v nich 44 rodín, celkový
počet obyvateľov bol 280 ľudí. V roku 1882 bolo v obci už 51 domov, bývalo tam 365 obyvateľov: 324
bolo slovenskej národnosti, 22 nemeckej, 1 maďarskej. Podľa vierovyznania bolo 337 katolíkov, 15
evanjelikov, 13 židov. 14 obyvateľov bolo negramotných. Už vtedy boli majiteľmi krčmy, zájazdového
hostinca a mäsiarstva známe židovské rodiny, ktoré mali majetky aj v susednej Bošáci a okolitých
obciach.
Obyvateľstvo obce sa venovalo poľnohospodárstvu a ovocinárstvu – predaju čerstvého aj
sušeného ovocia. Slivky, jablká, hrušky ako i lekvár a tekutý mok z nich chodievali predávať ešte v 19.
storočí na pltiach až na juh – do Komárna, Budapešti, ba až do miest a dedín pri srbských hraniciach.
Trenčianske Bohuslavice boli široko-ďaleko známe aj výrobou súkna – v dedine fungovalo až 13 dielní.
Pozemkové práva sa v pozemkových knihách začali zapisovať po roku 1861, keď prešla
kompetencia riešenia problematiky vlastníckych vzťahov na stoličné súdy. Neskôr vznikli aj prvé mapy,
Bohuslavická je z roku 1865. Je na nej zachytený celý chotár obce s množstvom parciel, najhustejšia
parcelácia bola v oblasti pozemkov Breunera v strede dediny a v časti, kde bol park, pod Hájnicou, na
Kopaniciach a v susedstve s Bošácou. Panstvo vlastnilo aj liehovary, tehelne a mlyny, a to nepretržite od
roku 1887 až do roku 1948, kedy ich prevzali štátne majetky.
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2. Obyvateľstvo
Ukazovatele demografického vývoja majú silnú vypovedaciu schopnosť, prezrádzajú veľa
o sociálno-ekonomických podmienkach: minulých, súčasných, ale aj budúcich. Vďaka analýze
demografických ukazovateľov je PHRSR dokumentom, ktorý odráža potreby občanov na lokálnej úrovni,
preto je potrebné venovať tejto problematike pozornosť.

Vývoj počtu obyvateľov
Ukazovateľ vývoj počtu obyvateľov sa v priebehu rokov formuje v dôsledku pôsobenia
mechanického i prirodzeného pohybu obyvateľstva. V sledovanom období v rokoch 2009 až 2018
dochádzalo v obci Trenčianske Bohuslavice k medziročným nárastom i poklesom v počte obyvateľov,
avšak celkovo počet obyvateľov v obci v poslednej dekáde vzrástol z 919 v roku 2009 na 930
obyvateľov v roku 2018. Tento priaznivý vývoj bol v prvej polovici dekády spôsobený najmä
mechanickým prírastkom, v druhej polovici najmä prirodzeným prírastkom. Za posledných 10 rokov mala
obec najmenej obyvateľov v roku 2011, najviac v roku 2017.
Graf č. 1 Vývoj počtu obyvateľov obce Trenčianske Bohuslavice
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Zdroj: ŠÚ SR, 2009 – 2018

Pohyb obyvateľstva
Prirodzený pohyb obyvateľstva
Ukazovateľ prirodzený pohyb obyvateľstva je vyjadrený prostredníctvom hlavných populačných
procesov, ktorými sú pôrodnosť (natalita) a úmrtnosť (mortalita).
V druhej polovici sledovaného obdobia sa v obci Trenčianske Bohuslavice každoročne narodilo
viac detí ako v období medzi rokmi 2009 a 2013. Počet živonarodených mal rastúcu aj klesajúcu
tendenciu, avšak celkovo rástol. Najviac detí sa narodilo v roku 2016 (17 detí), najmenej v roku 2011
(3 deti). Počet zomrelých bol v sledovanom období relatívne stabilný a drží sa okolo priemeru 8,6
zomrelých ročne.
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Sčítaním počtu živonarodených a počtu zomrelých osôb na určitom území získavame hodnoty
prirodzeného prírastku, resp. úbytku obyvateľstva. V obci Trenčianske Bohuslavice môžeme od roku
2014 pozorovať prirodzený prírastok. Najväčší rozdiel medzi počtom živonarodených a zomrelých
zaznamenala obec v roku 2016 (rozdiel 9 osôb). Preklenutie prirodzeného úbytku do roku 2013 do
prirodzeného prírastku v posledných rokoch môže byť dôsledkom pozitívneho vývoja v oblasti rodinnej
politiky (napr. podpora bývania, podpora mladých rodín s deťmi, vytváranie priestoru pre voľnočasové
aktivity detí a rodín a pod.).
Graf č. 2 Vývoj počtu živonarodených a zomrelých v obci Trenčianske Bohuslavice
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Zdroj: ŠÚ SR, 2009 – 2018
Tab. č. 2 Prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva v obci Trenčianske Bohuslavice
Rok
Prirodzený
prírastok/úbytok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2

-6

-8

3

-3

4

6

9

3

4

Zdroj: ŠÚ SR, 2009 – 2018

Mechanický pohyb obyvateľstva
Okrem prirodzeného pohybu má významný vplyv na vývoj počtu obyvateľov aj mechanický
pohyb obyvateľstva. Mechanickým pohybom rozumieme migráciu (imigráciu a emigráciu, resp.
prisťahovanie a vysťahovanie), ktorú možno interpretovať aj ako indikátor celkovej atraktivity prostredia.
Rozhodovanie obyvateľov, či vo svojej súčasnej lokalite zostanú, sa deje na základe mnohých faktorov:
dostupných pracovných príležitostí, cenovej relácie nehnuteľností, kvality životného prostredia,
dostupnosti sociálnych služieb, možností trávenia voľného času, kvality dopravnej infraštruktúry a
podobne. V prípade, že viac ľudí z lokality odchádza ako do nej prichádza, pravdepodobne existuje
nesúlad medzi potrebami občanov a možnosťami lokality. V tejto súvislosti je PHRSR zdrojom cenných
informácií, ktoré môže obec využiť vo svoj prospech.
Počet prisťahovaných osôb na trvalý pobyt a počet vysťahovaných osôb z trvalého pobytu mal
v sledovanom období rastúcu aj klesajúcu tendenciu. Do obce sa každoročne prisťahovalo v priemere 24
osôb a vysťahovalo sa každoročne v priemere 22,7 osôb. Vzťah medzi počtom prisťahovaných a
vysťahovaných osôb vypovedá o celkovej atraktivite prostredia naprieč všetkými oblasťami – nielen
sociálnou, ale aj hospodárskou a environmentálnou. Najviac osôb sa na trvalý pobyt v obci prihlásilo
v roku 2011 (36 osôb), naopak, najviac osôb sa z trvalého pobytu odhlásilo v roku 2013 (13 osôb).
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Sčítaním počtu osôb prisťahovaných na trvalý pobyt a počtu osôb vysťahovaných z trvalého
pobytu získavame hodnoty mechanického prírastku/úbytku. V sledovanom období môžeme v 5 rokoch
pozorovať mechanický prírastok, avšak rovnako v 5 rokoch mechanický úbytok obyvateľstva. Najväčší
mechanický prírastok obec zaznamenala v roku 2011, najväčší mechanický úbytok v rokoch 2010 a
2014.
Graf č. 3 Vývoj počtu prisťahovaných a vysťahovaných do/z obce Trenčianske Bohuslavice
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Zdroj: ŠÚ SR, 2009 – 2018
Tab. č. 3 Mechanický prírastok/úbytok obyvateľstva v obci Trenčianske Bohuslavice
Rok
Mechanický prírastok/
úbytok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2009

-4

-8

18

3

12

-8

-7

9

6

-8

-4

Zdroj: ŠÚ SR, 2009 – 2018

Celkový prírastok obyvateľstva
Ukazovateľ celkový prírastok obyvateľstva je výsledkom súčtu celkového prirodzeného
prírastku/úbytku a mechanického (migračného) prírastku/úbytku. V sledovanom období môžeme v 5
rokoch pozorovať celkový prírastok, ale taktiež v 5 rokoch celkový úbytok obyvateľstva. Celkový úbytok
nedosahuje tak vysoké hodnoty ako celkový prírastok, preto je možné, že z dlhodobého hľadiska sa
situácia do budúcnosti vyvinie v prospech celkového prírastku.
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Graf č. 4 Vývoj celkového pohybu obyvateľstva obce Trenčianske Bohuslavice
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Štruktúra obyvateľstva
Pre dôkladnú demografickú analýzu je potrebné poznať aj demografické ukazovatele, ktoré
patria do takzvanej demografickej statiky. Síce táto kategória evokuje strnulý stav, sú ukazovatele
štruktúry obyvateľstva výsledkom predchádzajúceho populačného vývoja, t. j. súčasnú štruktúru
obyvateľstva ovplyvnil populačný vývoj za posledných 60 až 100 rokov prostredníctvom prirodzeného
a mechanického pohybu.

Veková a pohlavná štruktúra obyvateľstva
Poznanie vekovej štruktúry obyvateľstva môže byť užitočné predovšetkým z hľadiska
plánovania sociálnych potrieb občanov. Napríklad neustále sa zväčšujúca skupina občanov
v poproduktívnom veku indikuje potrebu budovania zariadení pre seniorov, denných centier, denných
stacionárov, rozširovania kapacít opatrovateľskej služby, prepravnej služby, sociálnej služby stravovania
sa v jedálni a pod. Naopak, zväčšujúca sa skupina detí vyvoláva potrebu budovania zariadení
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, detských ihrísk, materských centier a pod.
V obci Trenčianske Bohuslavice v uplynulých rokoch postupne rastie podiel osôb
v poproduktívnom veku. Uvedené sa deje na úkor produktívnej zložky, ktorej podiel sa znižuje, podiel
predproduktívnej zložky, naopak, rastie. Predproduktívna zložka obyvateľstva v roku 2018
predstavovala 13,44 % obyvateľstva, produktívna zložka 72,15 % a poproduktívna 14,41 %.
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Graf č. 5 Veková štruktúra obyvateľstva obce Trenčianske Bohuslavice

Vekové skupiny
100
90
80
70
60

poproduktívny vek

50

produktívny vek

40

predproduktívny vek

30
20
10
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Zdroj: ŠÚ SR, 2019

Zaujímavé je tiež sledovanie vývoja priemerného veku obyvateľstva žijúceho na určitom území.
Vo všeobecnosti je pre regióny Európskej únie charakteristické postupné starnutie obyvateľstva a aj
v podmienkach Slovenska môžeme pozorovať samosprávy, kde priemerný vek za uplynulých 10 rokov
vzrástol o niekoľko pár rokov. Pre sociálny systém je príznačný trend, kedy čoraz menší počet
ekonomicky aktívnych osôb vytvára hodnoty pre čoraz väčší počet ekonomicky neaktívneho
obyvateľstva. Takáto situácia má negatívny dopad na verejné financie a v konečnom dôsledku sa
odzrkadľuje na kvalite života všetkých obyvateľov. Obec Trenčianske Bohuslavice nie je výnimkou.
Graf č. 6 Vývoj priemerného veku obyvateľov obce Trenčianske Bohuslavice
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V roku 2009 bol priemerný vek obyvateľov obce na úrovni 39,06 rokov, do roku 2018 vzrástol na
41,04 rokov, teda takmer o 2 roky. Môže za to predovšetkým zväčšovanie poproduktívnej zložky
obyvateľstva a odchod mladších ročníkov z trvalého pobytu. Priemerný vek obyvateľov Trenčianskych
Bohuslavíc je vyšší ako priemerný vek obyvateľov SR (40,82 rokov), avšak je nižší ako napr. priemerný
vek obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy (41,93 rokov).
Počas sledovaného obdobia môžeme v obci pozorovať väčší podiel mužov ako žien, pričom
podiel mužov sa v posledných rokoch medziročne dokonca zväčšuje. Tento jav nie je bežný
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v podmienkach Slovenska, väčšina samospráv vykazuje väčší počet žien ako mužov. Podiel žien v roku
2018 dosiahol 48,28 % z celkového počtu obyvateľov.
Graf č. 7 Vývoj pohlavnej štruktúry obyvateľov obce Trenčianske Bohuslavice
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Národnostná štruktúra obyvateľstva
Národnostné zloženie obyvateľstva je zaujímavé sledovať z hľadiska kultúrnej rozmanitosti,
ktorá stojí za existujúcimi lokálnymi zvykmi a tradíciami a pôsobí na vznik nových zvykov a tradícií,
pričom obzvlášť citeľné sú zaužívané obyčaje práve vo vidieckom prostredí.
Najnovšie dostupné údaje, ktoré pochádzajú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku
2011, vypovedajú jednoznačne: prevažujúcou národnosťou v obci Trenčianske Bohuslavice je
slovenská (94,99 % obyvateľov), pri 4,45 % obyvateľoch obce sa národnosť zistiť nepodarilo. Po
jednej osobe boli v obci zastúpené maďarská národnosť, česká, poľská, moravská a bulharská
národnosť. Táto súrodosť v národnostnom zložení môže mať množstvo výhod a zároveň eliminuje
sociálne napätie z dôvodu národnostných či kultúrnych rozdielov.
Tab. č. 4 Národnostná štruktúra obce Trenčianske Bohuslavice
Národnosť
Slovenská
Nezistená

Podiel osôb
94,99 %
4,45 %
Zdroj: SODB 2011

Religiózna štruktúra obyvateľstva
Podobne aj náboženské zloženie obyvateľstva určitého územia má vplyv na vývoj a myslenie
spoločnosti. Podľa sčítania z roku 2011 je v obci Trenčianske Bohuslavice najviac zastúpená skupina
s rímskokatolíckym vyznaním (78,32 % obyvateľov). Ostatné vierovyznania sú v obci zastúpené
v malej miere, výraznejšiu skupinu medzi nimi tvorí evanjelická cirkev augsburského vyznania (8,23 %
obyvateľov). Celkovo 6,67 % obyvateľov obce sa nehlási k žiadnemu náboženstvu a podobne veľká
skupina obyvateľov svoje vierovyznanie v sčítaní neuviedlo.
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Tab. č. 5 Náboženská štruktúra v obci Trenčianske Bohuslavice
Náboženstvo
Podiel osôb
Rímskokatolícka cirkev
78,32 %
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
8,23 %
Gréckokatolícka cirkev
0,33 %
Apoštolská cirkev
0,11 %
Iné
0,11 %
Bez vyznania
6,67 %
Neistené
6,23 %
Zdroj: SODB 2011

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
Podľa údajov z posledného sčítania z roku 2011 žije v obci Trenčianske Bohuslavice najviac
obyvateľov s úplným stredným odborným vzdelaním s maturitou (26,14 % obyvateľov). Ďalej je
početná skupina obyvateľov s učňovským vzdelaním bez maturity (16,91 % obyvateľov) a so základným
vzdelaním (13,90 % obyvateľov). Vysokoškolské vzdelanie má 8,23 % obyvateľov obce, bez vzdelania je
10,79 % obyvateľov. Na margo tejto skupiny je žiaduce dodať, že pozostáva predovšetkým z detí, ktoré
ešte nezačali navštevovať alebo ešte nemajú ukončené základné vzdelanie. Vzdelanostnú skladbu
obyvateľstva obce Trenčianske Bohuslavice podrobnejšie zachytáva nasledujúca tabuľka.
Tab. č. 6 Vzdelanostná štruktúra obce Trenčianske Bohuslavice
Vzdelanie
Bez vzdelania
Základné vzdelanie
Učňovské vzdelanie bez maturity
Stredné odborné vzdelanie bez maturity
Úplné stredné učňovské vzdelanie s maturitou
Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
Úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie bakalárske
Vysokoškolské vzdelanie magisterské, inžinierske, doktorské
Vysokoškolské vzdelanie doktorandské
Nezistené
Zdroj: SODB 2011

Podiel osôb
10,79 %
13,90 %
16,91 %
11,90 %
4,45 %
26,14 %
4,00 %
1,11 %
2,34 %
5,56 %
0,33 %
2,56 %

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
Ekonomická aktivita predstavuje ďalší z faktorov, ktoré výrazne vplývajú na potreby občanov.
Podľa posledných údajov o ekonomickej aktivite, ktoré pochádzajú zo Sčítania obyvateľov, domov
a bytov z roku 2011, žije v obci Trenčianske Bohuslavice 502 ekonomicky aktívnych osôb, čo
predstavuje 55,84 % obyvateľstva obce. Ekonomicky neaktívnych bolo v čase sčítania 40,60 %
obyvateľov, pri zvyšných 3,56 % sa ekonomickú aktivitu zistiť nepodarilo. Z celkového počtu obyvateľov
obce je 49,61 % pracujúcich a 5,01 % nezamestnaných (v PHRSR uvádzame aj novšie údaje
o nezamestnanosti, viď ďalšia podkapitola). Deti do 16 rokov sa na obyvateľstve obce podieľali 11,79
percentami, dôchodcovia 18,13 percentami. Pracujúci dôchodcovia tvorili 0,89 % obyvateľstva. Štruktúru
obyvateľstva obce podľa ekonomickej aktivity zachytáva nasledujúca tabuľka.
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Tab. č. 7 Obyvateľstvo obce Trenčianske Bohuslavice podľa ekonomickej aktivity
Ekonomická aktivita
Podiel
Pracujúce obyvateľstvo (s výnimkou dôchodcov)
49,61 %
Pracujúci dôchodcovia
0,89 %
Nezamestnaní
5,01 %
Osoby na materskej dovolenke
0,33 %
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo
55,84 %
Deti do 16 rokov
11,79 %
Dôchodcovia
18,13 %
Osoby na rodičovskej dovolenke
1,33 %
Osoby v domácnosti
0,56 %
Žiaci stredných škôl
5,90 %
Študenti vysokých škôl
2,78 %
Príjemcovia kapitálových príjmov
0,11 %
Ekonomicky neaktívne obyvateľstvo
40,60 %
Iná a nezistená ekonomická aktivita
3,56 %
Zdroj: SODB 2011

Nezamestnanosť
Nezamestnanosť má výrazný vplyv na rozvoj každej lokality, predovšetkým prostredníctvom
kúpnej sily obyvateľstva na jednej strane a celkovej atraktivity prostredia na druhej strane.
Nezamestnanosť môže byť presne tým faktorom, kvôli ktorému osoby opúšťajú určitú lokalitu alebo sa do
určitej lokality prisťahujú. Zároveň môže byť nezamestnanosť (predovšetkým dlhodobá) príčinou
sociálneho vylúčenia jednotlivcov, zhoršenej finančnej, sociálnej a tým aj zdravotnej situácie.
Pri pohľade na dáta Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR môžeme skonštatovať, že
počet nezamestnaných osôb v obci Trenčianske Bohuslavice od roku 2012 výrazne klesol (zo 45
na 9 uchádzačov o zamestnanie). Zatiaľ čo na začiatku sledovaného obdobia mali v skupine
nezamestnaných prevahu muži, posledné 3 roky je medzi nezamestnanými viac žien. Najväčší počet
nezamestnaných bol v obci evidovaný v roku 2012 (45 nezamestnaných). V súčasnosti je počet
nezamestnaných v obci ešte nižší ako v predkrízovom období (9 nezamestnaných v roku 2018, 17
nezamestnaných v roku 2008). Podiel dlhodobo nezamestnaných (nezamestnaných dlhšie ako 1 rok) je
v poslednom období taktiež na svojom minime (22,22 % z celkového počtu nezamestnaných v roku
2018; len pre porovnanie – v roku 2015 to bolo 48,15 %).
Tab. č. 8 Vývoj počtu nezamestnaných v obci Trenčianske Bohuslavice
Rok
Počet nezamestnaných
Z toho ženy
2009
64
27
2010
48
28
2011
47
26
2012
45
27
2013
34
13
2014
33
10
2015
27
10
2016
19
12
2017
16
10
2018
9
5
Zdroj: ÚPSVaR, 2009 – 2018
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3. Domový a bytový fond
Domový fond obce Trenčianske Bohuslavice
Podľa posledných dostupných údajov sa v roku 2011 v obci Trenčianske Bohuslavice
nachádzalo spolu 246 domov, z nich 84,15 % bolo obývaných, čo je pomerne nízke percento. Rodinné
domy tvorili 77,24 %, bytové domy 4,47 % obývaných domov. Najväčší podiel obývaných domov
(72,76 %) vlastnili fyzické osoby. Najviac obývaných domov (54,47 %) bolo v obci vystavaných v období
rokov 1946 – 1990. Ešte pred rokom 1945 bolo vystavaných 14,23 % v súčasnosti stále obývaných
domov. Po roku 2001 bolo v obci vystavaných 6,50 % obývaných domov.
Tab. č. 9: Obývanosť domov v obci
Domy podľa obývanosti
Obývané
Neobývané
Nezistené
Spolu
Zdroj: SODB 2011

Počet
207
38
1
246

Podiel na celkovom počte domov (%)
84,15
15,45
0,40
100,00

Tab. č. 10: Obývané domy podľa typu
Obývané domy podľa typu
Rodinné
Bytové
Iné
Zdroj: SODB 2011

Počet
190
11
2

Podiel na celkovom počte domov (%)
77,24
4,47
0,81

Tab. č. 11: Obývané domy podľa formy vlastníctva
Obývané domy podľa formy vlastníctva
Fyzické osoby
Štát
Obec
Iné právnické osoby
Kombinácia vlastníkov
Iné
Zdroj: SODB 2011

Počet
179
0
1
0
7
7

Podiel na celkovom počte domov (%)
72,76
0,00
0,40
0,00
2,85
2,85

Tab. č. 12: Obývané domy podľa obdobia výstavby
Obývané domy podľa obdobia výstavby
Do roku 1945
1946 – 1990
1991 – 2000
2001 a neskôr
Zdroj: SODB 2011

Počet
35
134
11
16

Podiel na celkovom počte domov (%)
14,23
54,47
4,47
6,50
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Bytový fond obce Trenčianske Bohuslavice
Okrem údajov o domovom fonde ponúka sčítanie z roku 2011 aj údaje o bytovom fonde.
Z celkového počtu 331 bytov, ktoré sa nachádzali v obci Trenčianske Bohuslavice v roku 2011, bolo
obývaných 86,71 % bytov. Najviac obývaných bytov majú občania v osobnom vlastníctve v rodinných
domoch (51,06 %), obecné byty tvoria 3,32 %. Z celkového počtu obývaných bytov tvoria najväčší podiel
3-izbové a 4-izbové byty, spolu vyše 40 %. Viac ako 57 % obývaných bytov má rozlohu medzi 40
a 80 m2.
Tab. č. 13: Obývanosť bytov v obci
Byty podľa obývanosti
Obývané
Neobývané
Nezistené
Spolu
Zdroj: SODB 2011

Počet
287
41
3
331

Podiel na celkovom počte bytov (%)
86,71
12,39
0,90
100,00

Tab. č. 14: Obývané byty podľa formy vlastníctva
Obývané byty podľa vlastníctva
Vlastné byty v bytových domoch
Byty vo vlastných rodinných domoch
Obecné byty
Družstevné byty
Iné
Zdroj: SODB 2011

Počet
22
169
11
64
10

Podiel na celkovom počte bytov (%)
6,65
51,06
3,32
19,34
3,02

Tab. č. 15: Obývané byty podľa počtu obytných miestností
Obývané byty podľa počtu obytných miestností
1
2
3
4
5+
Zdroj: SODB 2011

Počet
15
20
117
73
62

Podiel na celkovom počte bytov (%)
4,53
6,04
35,35
22,05
18,73

Tab. č. 16: Obývané byty podľa obytnej plochy
Obývané byty podľa obytnej plochy
Do 40 m2
40 – 80 m2
80 – 100 m2
100+ m2
Zdroj: SODB 2011

Počet
30
189
41
27

Podiel na celkovom počte bytov (%)
9,06
57,09
12,39
8,16
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4. Občianska vybavenosť
Školstvo, vzdelávanie, výchova
Školské zariadenia
Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry je predpokladom pre dostatočné možnosti a vyššiu
kvalitu vzdelávania, ktorá súvisí aj s vyššou mierou zamestnanosti. Uvedené vplýva aj na životnú úroveň
obyvateľov a ekonomický rast.
V obci Trenčianske Bohuslavice sa nachádza materská škola. Sídli na adrese Trenčianske
Bohuslavice 255, 913 07 Bošáca. Kapacita školy je 48 detí, v súčasnosti MŠ navštevuje 38 detí. V MŠ
pracuje celkovo 7 zamestnancov, z toho 4 pedagogickí a 3 nepedagogickí. Zámerom obce v rámci
aktuálneho obdobia je vybudovať detské ihrisko v areáli materskej školy.
Základná škola bola v obci v roku 2015 zrušená z dôvodu nedostatku detí. Najbližšie základné
školy sa nachádzajú v obciach Bošáca a Nová Bošáca. Väčšina detí navštevuje základné školy
v okolitých mestách, najmä v Novom Meste nad Váhom.
Najbližšie stredné školy sa nachádzajú v mestách Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá a
Trenčín.

Zdravotná starostlivosť
V obci Trenčianske Bohuslavice sa nachádza ambulancia praktického lekára pre dospelých.
Sídli vo viacúčelovej budove na adrese Trenčianske Bohuslavice 198. Lekár má ordinačné hodiny počas
celého týždňa okrem štvrtka. Priestory ambulancie v minulosti prešli rekonštrukciou, avšak aj samotná
budova si vyžaduje rekonštrukciu. Súčasťou budovy je lekáreň otvorená počas pracovných dní.
Najbližšie strediská rýchlej zdravotnej služby sa nachádzajú v Novom Meste nad Váhom (7,1
km) a meste Trenčín (20 km). V susednom Novom Meste nad Váhom sa nachádza nemocnica
s poliklinikou.

Sociálna starostlivosť
V obci je poskytovaná opatrovateľská služba v domácom prostredí klienta. Služba sa
poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je
najmenej II a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
a základných sociálnych aktivitách.
Poskytovanie opatrovateľskej služby upravuje § 41 zákona o sociálnych službách. Rozsah
úkonov opatrovateľskej služby sa stanovuje na základe sociálnej posudkovej činnosti. Konanie
o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby. Podmienky
poskytovania opatrovateľskej služby upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2011
o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby na území obce
a Dodatok č. 1 k uvedenému nariadeniu.
Obec má vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2019 – 2023.
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V rámci aktuálneho plánovacieho obdobia je zámerom obce vybudovať denné centrum pre
seniorov, kde by seniori mohli aktívne tráviť voľný čas, združovať sa a venovať sa záujmovej činnosti.

Služby
Ochrana obyvateľov a majetku
V obci sa nachádza požiarna zbrojnica. Dobrovoľný hasičský zbor bol založený v roku 1934,
v súčasnosti má 58 členov a realizuje najmä výcvikové a preventívne aktivity a rôzne súťaže. Počas
aktuálneho plánovacieho obdobia má obec záujem zrekonštruovať a oplotiť budovu hasičskej zbrojnice.
Ďalším zámerom obce v oblasti ochrany obyvateľov a majetku je vybudovať kamerový systém
na najviac rizikových/frekventovaných verejných priestranstvách.

Spádovosť obce
Sídla úradov a inštitúcií, ktoré nie sú dostupné obyvateľom priamo v obci Trenčianske
Bohuslavice, sa nachádzajú v okresnom meste Nové Mesto nad Váhom, resp. v krajskom meste
Trenčín. V Novom Meste nad Váhom je sídlo matričného úradu, pracoviska daňového úradu, pracoviska
obvodného oddelenia policajného zboru, okresného súdu, okresného riaditeľstva hasičského
a záchranného zboru, pracoviska okresného úradu, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a okresného
úradu životného prostredia. Sídlo územnej vojenskej správy sa nachádza v Trenčíne.

Farnosť
V obci pôsobí Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Bošáci a nachádza sa tu kaplnka
Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Trenčianskych Bohuslaviciach a taktiež dom smútku, ktorý
v roku 2012 prešiel rekonštrukciou.

Voľnočasové a športové aktivity
Z kultúrneho a spoločenského hľadiska je občanmi využívaný multifunkčný areál obce
a viacúčelová budova, kde sa konajú rôzne podujatia. V roku 2011 prebehla rekonštrukcia okien
viacúčelovej budovy a v roku 2012 prebehla dodatočná rekonštrukcia kúrenia v tejto budove.
Vo viacúčelovej budove sídli aj obecná knižnica. Otvorená je každú sobotu v dobe od 14:30 do
20:00 hod.
V obci je vybudovaný športový areál pozostávajúci z futbalového ihriska a telocvične. V roku
2014 sa vybudovalo detské ihrisko, ktoré je k dispozícii mamičkám s deťmi.
Obec organizuje stavanie mája, deň matiek, cestu rozprávkovým lesom, posedenie
s dôchodcami, oslavu dňa sv. Mikuláša. Medzi tradičné a veľmi obľúbené podujatia organizované
obcou je Slovácka jaternica. Ide o súťaž vo výrobe zabíjačkových špecialít, ktorá sa striedavo koná
v obci Trenčianske Bohuslavice a obci Březová. Na súťaži sa zúčastňujú družstvá z celého regiónu.
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Významným podujatím v oblasti je festival Žákovic open, ktorý má dlhoročnú tradíciu a
nadobudol veľkú popularitu. Koná sa od roku 2001 a je špecifický svojou rodinnou atmosférou. Festival
každoročne navštevuje niekoľko tisíc návštevníkov.
V obci pôsobí futbalový klub, ktorý reprezentuje obec v družstvách muži, dorastenci a žiaci.
Obec ďalej reprezentuje stolnotenisový oddiel. Obec sa zúčastňuje každoročného futbalového
turnaja o putovný pohár starostov Bošáckej doliny, ktorý sa realizuje každoročne v inej obci v oblasti
Bošáckej doliny.
V okolí obce je možnosť poľovníctva a rybolovu. V obci pôsobí Poľovnícke združenie.
Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianske Bohuslavice organizuje v obci Majáles, rôzne súťaže a plesy.
Cieľom obce v rámci aktuálneho plánovacieho obdobia je podporovať komunitné aktivity,
rozširovať voľnočasové možnosti obyvateľov – predovšetkým rodín, detí a mládeže. Zámerom obce je
zrekonštruovať a zatepliť športovú halu a zrekonštruovať jej areál vrátane oplotenia, vybudovať
detské ihrisko v areáli materskej školy a vybudovať multifunkčné ihrisko.

Pamiatky
Územie obce Trenčianske Bohuslavice bolo podľa archeologických nálezov obývané už v dobe
kamennej. V období neolitu bolo na území sídlo s kanelovanou keramikou, o čom svedčí hromadný nález
bronzov. Územie mikroregiónu Bošáčka patrí ku kultúrne pomerne bohatým regiónom vďaka
archeologickým nálezom a stavbám.
Medzi dominanty obce Trenčianske Bohuslavice patrí Baroková kaplnka Panny Márie, ktorá je
špecifická rokokovou výzdobou a patrí medzi najcennejšie umelecké diela svojho druhu na Slovensku.
Kaplnka bola vybudovaná v roku 1763 a predstavuje jediný pozostatok kaštieľa z roku 1760, ktorý sa na
území nachádzal. Kaštieľ bol majetkom grófa F. A. Erdödyho. V kaplnke sa nachádzajú bohaté fresky
A. Fr. Maulbetscha, rokokové oltáre Ľ. Godeho a oltár vyrobený z mramoru, alabastra a gypsu. V kaplnke
sa na menze oltára nachádza rokoková sklenená rakva s telom martýra a jeden z najzachovalejších a
najznámejších organov na Slovensku, na ktorom sa dodnes hrávajú organové koncerty v obci
Trenčianske Bohuslavice.
Za obcou sa nachádza archeologické územie, kde sa našli pozostatky sídla lovcov mamutov
spred približne 23 000 rokov. Neskôr sa neďaleko územia obce nachádzalo keltské sídlo. Všetky nálezy
z územia obce sa nachádzajú v archeologickom ústave v Nitre.
Neďaleké Zemianske Podhradie patrí medzi kultúrno-historické stredisko známe pôsobením
brata Ľ. Štúra. Obec bola v minulosti kultúrnym strediskom a navštevovalo ju mnoho umelcov a
národovcov. V rámci okolia obce Trenčianske Bohuslavice má veľký význam hrad Beckov, ktorý
predstavuje zaujímavé lákadlo pre návštevníkov regiónu.

Ekonomická infraštruktúra
V obci Trenčianske Bohuslavice sa nachádzajú potraviny, tri pohostinstvá, army shop,
kaderníctvo, penzión, ubytovňa, motorest s čerpacou stanicou, tri reštaurácie a lekáreň.
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Obec Trenčianske Bohuslavice sa nachádza pri hlavnom cestnom ťahu medzi krajským mestom
Trenčín a okresným mestom Nové Mesto nad Váhom, čo vytvára možnosť jednoduchého vycestovania
za službami mestského typu.

Technická infraštruktúra
Elektrická energia, plynofikácia
Rozvody elektrickej energie sú zrealizované v celej obci. Sú prevažne nadzemné.
Teplo a teplá úžitková voda je zabezpečovaná prostredníctvom lokálnych domových kotolní
na plyn, uhlie, pevné palivo a elektrickú energiu.
Obec je v plnom rozsahu plynofikovaná. V roku 1992 bol v obci vybudovaný plynovod, pričom
je naň v súčasnosti napojených cca 95 % domácností.

Vodovodná sieť, kanalizácia
Zdroj pitnej vody pre obyvateľov Trenčianskych Bohuslavíc sa nachádza v obci Štvrtok. Patrí
k pomerne významným zdrojom pitnej vody, keďže čiastočne zásobuje pitnou vodou aj okolité mestá
Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. Vodovod bol vybudovaný v roku 1970 a prevádzkovateľom vodovodu
je spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácia a.s. Na vodovod je napojených 100 % domácností
v obci.
Splašková kanalizácia v obci nie je vybudovaná. Obec sa nachádza v ochrannom pásme
vodného zdroja Štvrtok a z tohto dôvodu sú odpadové vody vyvážané z domových žúmp do čističky
odpadových vôd v Novom Meste nad Váhom. Službu zabezpečuje obecný úrad Trenčianske
Bohuslavice. Počas aktuálneho plánovacieho obdobia bude cieľom samosprávy vybudovanie
kanalizácie.

Verejné osvetlenie
Verejné osvetlenie prešlo čiastočnou rekonštrukciou v roku 2005. S cieľom zvýšiť komfort
a bezpečnosť obyvateľov ako aj návštevníkov obce má samospráva v rámci aktuálneho plánovacieho
obdobia záujem zrekonštruovať zastarané verejné osvetlenie a zabezpečiť osvetlenie križovatky
k ceste č. 61 Nové Mesto nad Váhom – Trenčín.

Telekomunikácie, internet
V obci sú zavedené telekomunikačné káble s možnosťou napojenia všetkých obyvateľov,
občianskej vybavenosti i podnikateľských subjektov. Telekomunikačné káble a prípojky sú nadzemné.
Obec je telekomunikačne dostupná prostredníctvom telefónnej siete spoločnosti Telecom s možnosťou
pripojenia pevnej linky. Územie obce je pomerne dobre pokryté signálom mobilných operátorov vrátane
3G siete. Káblová televízia v obci nie je zavedená.
V obci sa nachádza pošta, ktorá vykonáva prevádzku ako podávacia pošta, doručovanie
zásielok je zabezpečované poštou Bošáca. PSČ obce je 913 07 (Bošáca). Oznámené zásielky sú
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ukladané na Pošte Trenčianske Bohuslavice, kde si ich adresáti môžu vyzdvihnúť v odbernej lehote.
Pošta je otvorená počas všetkých 5 pracovných dní v popoludňajších hodinách.
Obec je pokrytá sieťou miestneho rozhlasu, ktorý je využívaný na obecné spravodajstvo,
oznamy obce, občanov a miestnych spoločností.
Ponuku internetového pripojenia v obci zabezpečujú 4 poskytovatelia. V obci je možnosť
širokopásmového internetu. Samospráva chce podporiť návštevnosť a taktiež zvýšiť komfort obyvateľov
počas ich pobytu na verejných priestranstvách, preto má záujem vybudovať bezplatné wifi pripojenie
v najviac frekventovaných verejných lokalitách.

Odpadové hospodárstvo
Komunálny odpad vyprodukovaný v obci je raz za dva týždne odoberaný zmluvným partnerom
Technické služby Nové Mesto nad Váhom. Odpad sa vyváža na prekládku v Novom Meste nad Váhom.
V obci je zavedený separovaný zber papiera, plastov, skla, kovov a tetrapakov.
Vyprázdňovanie a vyvážanie žúmp realizuje obec podľa potreby vlastným vozidlom.
Zámerom obce v rámci aktuálneho plánovacieho obdobia je zvýšiť mieru triedenia odpadov, a to
vybudovaním zberného dvora, kam budú môcť obyvatelia nosiť vyseparované jednotlivé zložky
odpadov (sklo, papier, plasty, kovy a pod.), čím sa dopomôže k efektívnejšiemu fungovaniu odpadového
hospodárstva.

5. Rozpočet a finančné hospodárenie obce
Rozpočet obce Trenčianske Bohuslavice na rok 2018 bol naplánovaný vyrovnaný vo výške
417 465 €, avšak v rozpočte po zmenách bol napokon vyčíslený deficit. Príjmy po zmenách dosiahli
464 592,90 €, výdavky 463 695,32 €. Pod deficit sa podpísali kapitálové výdavky prevyšujúce kapitálové
príjmy a výdavkové finančné operácie prevyšujúce príjmové finančné operácie.
Tab. č. 17: Rozpočet obce Trenčianske Bohuslavice k 31.12.2018
Schválený
Rozpočet 2018
rozpočet na
po zmenách
rok 2018 (€)
(€)
Príjmy celkom

417 465,00

464 592,90

Bežné príjmy
417 465,00
Kapitálové
0,00
príjmy
Príjmové
finančné
0,00
operácie
Zdroj: obec Trenčianske Bohuslavice

441 025,58
2 330,00
21 237,32

Výdavky
celkom
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Výdavkové
finančné
operácie

Schválený
rozpočet na
rok 2018 (€)

Rozpočet 2018
po zmenách (€)

417 465,00

463 695,32

388 085,00

382 907,88

0,00

31 268,51

29 380,00

49 518,93

Rozpočet na rok 2019 bol navrhnutý vyrovnaný v celkovej výške 446 277 eur. Príjmovú stránku
rozpočtu by mali tvoriť len bežné príjmy, výdavkovú stránku bežné výdavky a výdavkové finančné
operácie.
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Tab. č. 18: Rozpočet obce Trenčianske Bohuslavice na rok 2019
Schválený
Rozpočet 2019
rozpočet na
po zmenách
rok 2019 (€)
(€)
Výdavky
Príjmy celkom
466 277,00
BD
celkom
Bežné príjmy
446 277,00
BD
Bežné výdavky
Kapitálové
Kapitálové
0,00
BD
príjmy
výdavky
Príjmové
Výdavkové
finančné
0,00
BD
finančné
operácie
operácie
Zdroj: obec Trenčianske Bohuslavice, *BD = bude doplnené

Schválený
rozpočet na
rok 2019 (€)

Rozpočet 2019
po zmenách (€)

446 277,00

BD

418 827,00

BD

0,00

BD

27 450,00

BD

Celkové daňové príjmy obce Trenčianske Bohuslavice v uplynulých štyroch rokoch rástli.
Kontinuálne dochádzalo k nárastu iba dane z príjmov fyzických osôb, ostatné daňové príjmy medziročne
rástli aj klesali. Daň za využívanie verejného priestranstva bola nulová. Podrobnejší prehľad daňových
príjmov obce dokumentuje nasledujúca tabuľka.
Tab. č. 19: Štruktúra daňových príjmov obce Trenčianske Bohuslavice v rokoch 2015 – 2018
Rozpočtová položka/rok
2015
2016
2017
Prevod podielu dane z príjmov FO
187 242,00
205 336,04
220 964,30
Daň z nehnuteľností – z pozemkov
7 635,92
7 764,62
7 754,54
Daň z nehnuteľností – zo stavieb
22 724,05
22 365,74
22 660,50
Daň z nehnuteľností – z bytov
412,00
491,40
570,90
Daň za psa
432,00
467,33
440,33
Daň za užívanie verejného priestranstva
0,00
0,00
0,00
Poplatky za komunálny odpad
14 797,06
15 621,00
15 241,37
Daňové príjmy spolu
233 243,03
252 046,33
267 631,94
Zdroj: obec Trenčianske Bohuslavice

2018
275 033,39
7 976,14
22 482,93
570,40
480,67
0,00
18 120,00
324 663,53
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A.II Analýza vonkajšieho prostredia
Obec Trenčianske Bohuslavice s rozlohou 6,4 km2 je súčasťou okresu Nové Mesto nad Váhom,
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nachádza sa v nadmorskej výške 196 m n. m. Obec je tvorená
jedným katastrálnym územím.

6. Väzby na dopravné komunikácie
Cestná, železničná a letecká doprava
Obec Trenčianske Bohuslavice má výhodnú polohu z hľadiska dopravy. Obcou prechádza
hlavná cesta spájajúca Západné Slovensko so severom Slovenskej republiky č. 61. V blízkom okolí obce
sa nachádza diaľnica D1 s obdobnou funkciou. Možnosť napojenia sa na túto cestu je možné cez
susedné mesto Nové Mesto nad Váhom. Vzdušná vzdialenosť obce od okresného mesta je 5,62 km,
od krajského mesta 15,75 km a od hlavného mesta Slovenska Bratislavy je 91,36 km. Cestná
vzdialenosť obce od okresného mesta je 7,90 km, od krajského mesta 20,60 km a od hlavného mesta
Slovenska Bratislavy je 115,00 km.
V obci sa nachádzajú miestne komunikácie a cesty v správe Trenčianskeho samosprávneho
kraja v dĺžke cca 7 km. Dopravné napojenie obce s okolitými obcami a mestami Nové Mesto nad Váhom
a Trenčín je zabezpečené autobusovou a železničnou dopravou. V súčasnosti premáva dostatočný
počet denných spojov v pracovných dňoch v smere na okresné mestá Trenčín a Nové Mesto nad
Váhom. Najbližšia zastávka vlaku je priamo v obci Trenčianske Bohuslavice na hlavnej železničnej trase
spájajúcej hlavné mesto Bratislava a východ Slovenskej republiky.
V niektorých častiach obce nie je vybudovaná cestná komunikácia. Zámerom samosprávy
v rámci aktuálneho plánovacieho obdobia je vybudovať na území obce nové komunikácie
a zrekonštruovať tie, ktoré sú v zlom technickom stave.

Cyklodoprava a pešia doprava
Z obce Trenčianske Bohuslavice je možný prístup na cyklotrasu od Nového Mesta nad Váhom
prechádzajúcu cez Dolné Sŕnie, Bošácu, Novú Bošácu až cez hraničný prechod na Moravu.
V rámci aktuálneho plánovacieho obdobia 2019 – 2023 je zámerom obce vybudovanie
cyklotrasy a jej napojenie na trasu v Novom Mesta nad Váhom. Ďalej je zámerom obce vybudovať nové
chodníky a zrekonštruovať tie, ktoré sú v zlom technickom stave.

7. Prírodné podmienky
Geologické podložie
Obec Trenčianske Bohuslavice sa rozprestiera pri ústí potoka Bošáčka do rieky Váh na okraji
chráneného územia Bielych Karpát. Územie leží na okraji horskej obruby Trenčianskej kotliny, oddiel
Bielokarpatské podhorie. Územie je budované paleogénnymi flyšovými pieskovcami a ílovcami, ktoré
spestrujú horniny bradlového pásma. Reliéf je prevažne vrchovinový a hornatinový. Pedimentová
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fluviálno-denudačný georeliéf predstavuje v oddieli Bielokarpatské podhorie fluviálna rezaná
podvrchovina. V oblasti obce Trenčianske Bohuslavice tento typ prerušuje georeliéf rovín a nív.
Zastúpenie geomorfologických jednotiek v Mikroregióne Bošáčka, kam patrí aj územie obce
Trenčianske Bohuslavice, je nasledovné:
 Sústava: Alpsko – himalájska
 Podsústava: Karpaty
 Provincia: Západné Karpaty
 Subprovincia: Vonkajšie Západné Karpaty
 Oblasť: Slovensko-moravské Karpaty
 Celok: Biele Karpaty, Bošácke bradlá,
 Oddiel: Bielokarpatské podhorie
Katastrálne územie sa rozprestiera v juhozápadnej časti Považského podolia v nadmorskej
výške 200 m n. m. Predstavuje vstupnú bránu do Bošáckej doliny. Bošácka Dolina je deliacou líniou
medzi geomorfologickými podcelkami Javorinská hornatina a Lopenická hornatina. Oblasť obce
Trenčianske Bohuslavice tvoria triasové vápence a dolomity nedzovského príkrovu s puklinovo-krasovou
priepustnosťou.

Klimatické pomery
Územie obce patrí z klimatického hľadiska do európsko-kontinentálnej oblasti mierneho pásma.
Pásmo je špecifické pôsobením oceánskeho vzduchu transformovaného na kontinentálny spoločne s
prúdmi zo Stredomoria, ktoré prinášajú oblasti pomerne výdatné zrážky. V zimných mesiacoch naopak
spôsobuje ochladenie prúdenie arktického vzduchu zo severu. Klíma patrí medzi teplé až mierne teplé
oblasti Slovenska.
Kotlinový typ klímy sa v oblasti obce Trenčianske Bohuslavice vyznačuje priemernou teplotou
8,5 – 9,5 0C, v podhorských oblastiach 7,8 – 9 0C. Vlhkosť vzduchu je v danej oblasti pomerne vysoká
vplyvom horskej obruby kotliny. Priemerný ročný úhrn zrážok sa pohybuje od 690 – 800 mm. So
stúpajúcou teplotou sa priemerný objem zrážok zvyšuje. Oblasť územia sa nevyznačuje nadmernou
veternosťou. Prevládajú severné až severozápadné vetry.

Pôdne pomery
Obec Trenčianske Bohuslavice patrí do oblasti Bielych Karpát a Bošáckej doliny. Oblasť je
budovaná flyšovými sedimentmi sprevádzanými bradlovým pásmom. Oblasť je charakteristická flyšom,
ktorý je špecifický striedaním pieskovcov, ílovitých bridlíc, slieňov a ílovcov. Flyš podmieňuje
charakteristický reliéf s mierne zaoblenými chrbtami a hlboko zarezanými tokmi. V oblasti Považského
podolia prevládajú hnedé a nivné pôdy.
V južnej nížinnej časti obce, v povodí toku rieky Váh, sa vyskytujú fluviálne nivné sedimenty,
ktoré sa vytvorili akumuláciou prítokov riek do Váhu. Vyskytujú sa tu stredné až hrubé štrky, sčasti
piesočnaté, prípadne piesky so štrkom. Nivy potokov a riek tvoria tenské vrstvy zahlinených štrkov a
pieskov. V nadloží štrkov leží piesočnato-hlinitá fácia s hrúbkou do 3 m.
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Severná pahorkatinná až horská časť obce je budovaná vápencami a dolomitmi manínskeho a
križňanského príkrovu. Katastrálne územie obce Trenčianske Bohuslavice je zložené z odolných
vápencov s výraznými tvrdošmi. V oblasti vznikli ílovitohlinité, plytké až stredne hlboké, vysoko
skeletnaté rendziny modálne. Na svahoch s ornou pôdou a na obrábaných terasách sa vplyvom
obrábania pôvodných rendzín vyvinula hlinitá až ílovohlinitá, málo skeletnatá kultizemná rendzina.

Vodstvo
Oblasť Považského podolia, v ktorom sa nachádza aj obec Trenčianske Bohuslavice, je
pomerne bohatá na lokálne podzemné minerálne pramene malých rozmerov. Hlavnou súčasťou vodstva
v oblasti je rieka Váh. V jeho povodí sa vytvorili náplavové kužele a nivy charakteristické pieskami a
štrkmi.
Cez obec preteká rieka Bošáčka, ktorá tvorí dominantu Bošáckej doliny. Rieka Bošáčka
pramení v Bielych Karpatoch na Morave. Na území Slovenskej republiky má dĺžku 16,8 km. Rieka tečie
po dne úvalinovej doliny a jej brehy sú zväčša umelo upravené. Pred prítokom do Váhu priberá rieku
Chocholica, s ktorou spoločne vytvára pravostranný prítok Váhu. Na toku rieky Bošáčka je pomocou
zátarás a kaskád vybudované jazero nachádzajúce sa v severnej časti katastrálneho územia obce
Trenčianske Bohuslavice.

Rastlinstvo a živočíšstvo
V katastrálnom území obce Trenčianske Bohuslavice sa nachádzajú najmä tieto jednotky
potenciálnej prirodzenej vegetácie: lužné lesy nížinné, lužné lesy podhorské a horské, lužné lesy vŕbovotopoľové, dubovo - hrabové lesy karpatské. Hlavnými drevinami v oblasti sú dub zimný a hrab obyčajný.
Ďalej sa pomerne často vyskytuje čerešňa vtáčia, javor poľný, agát biely, borovica čierna, jaseň mannov
a lipa malolistá. V južnej časti, ktorá je charakteristická pásom vážskej nivy, sa vyskytuje prevažne brest
hrabolistý, jaseň štíhly, jaseň úzkolistý, jeľša lepkavá, topoľ a vŕba. V chránenej krajinnej oblasti Turecký
vrch je výskyt teplomilných trávnych spoločenstiev, najmä kavyľ, ľan chlpatý, astra kopcová, kozinec
vičencový. V súčasnosti absencia pastvy podporuje hromadenie krovinnej vegetácie, najmä hloh, ruža,
vtáčí zob a svíb krvavý. Chránená krajinná oblasť Hájnica predstavuje zvyšky xerotónnych trávnatých
zárastov. Obe sú chránenou oblasťou štvrtého stupňa.
Živočíšstvo nemá zásadný podiel pri formovaní krajinnej štruktúry oblasti. Obec Trenčianske
Bohuslavice sa nachádza v oblasti Považského podolia a okraju Bielych Karpát. Oblasť patrí do zóny
listnatých lesov eurosibírskej oblasti, z časti do stepnej zóny. Územie je z časti pahorkatinného až
hornatého charakteru v severnej časti a nížinnej časti na juhu. Úpätia horských svahov, niva Váhu a
kotlinová pahorkatina boli pomerne dlhodobo vystavované antropogénnemu tlaku, ktorý ovplyvňoval
rozvoj fauny v oblasti. V južnej nížinnej časti sa vyskytujú najmä škodcovia, napr. pásavka zemiaková,
zmiarky a nosániky. Na poliach nížinnej časti bol pomerne častý výskyt bažanta a prepeličky poľnej,
hraboš poľný, škovránok poľný, krt obyčajný. V lesoch, pasienkoch a lúkach žijú vzácne ako aj bežné
druhy živočíchov špecifické pre dané biotopy. V oblasti sa bežne vyskytuje modlivka zelená, fúzač
alpský, roháč obyčajný, jasoň červenooký, mlok veľký, bocian čierny, sokol rároh, výr skalný. Vyskytujú
sa tu bežné druhy plazov. V lesných porastoch žije divá zver, prevažne jelenia zver, diviak. Turecký vrch
je ako chránená krajinná oblasť charakteristická výskytom mediterálne teplomilných druhov, najmä
z triedy hmyzu. Chránená krajinná oblasť Hájnica je charakteristická výskytom hlaváčika jarného, ktorý
v danej oblasti dosahuje severnú hranicu svojho výskytu.
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8. Využitie zeme
Celková výmera územia obce Trenčianske Bohuslavice predstavuje 6,40 km2. Z tejto výmery
3,55
(cca 55,47 %) tvorí nepoľnohospodárska pôda a zvyšných 2,85 km2 (44,53 %) poľnohospodárska pôda. Z pôdy využívanej na poľnohospodárske účely zaberá najviac orná pôda (2,31 km2) a trvalý
trávnatý porast (0,36 km2). Nepoľnohospodárska pôda je tvorená najmä lesnými pozemkami (2,24 km2).
V katastrálnom území obce sa vyskytujú najmä lužné lesy nížinné, lužné lesy podhorské a horské, lužné
lesy vŕbovo-topoľové, dubovo-hrabové lesy karpatské a pod. Zastavané plochy a nádvoria tvoria
0,59 km2, vodné plochy 0,37 km2, ostatné plochy 0,35 km2.
km2

9. Životné prostredie
Kvalita životného prostredia
Stav ovzdušia je vzhľadom na spôsob, akým ovplyvňuje faunu a flóru, kvalitu pôdy, zdravotný
stav obyvateľstva a následne aj samotný rozvoj oblasti aktuálnym problémom celého územia Slovenskej
republiky.
Územie obce Trenčianske Bohuslavice patrí v rámci kvality ovzdušia medzi oblasti s miernym
znečistením. Kvalita ovzdušia obce je ovplyvnená najmä jej polohou v rámci okresu Nové Mesto nad
Váhom. Nachádza sa v susedstve s okresným mestom, čo ovplyvňuje kvalitu ovzdušia v negatívnom
smere. Na kvalitu ovzdušia má taktiež vplyv existencia hlavného ťahu medzi Trenčínom a Novým
Mestom nad Váhom cesta 61 ako aj diaľnica D1 spájajúca hlavné mesto Slovenskej republiky so
severnou časťou Slovenska. Výhodou je dostatok okolitých lesov a hôr. V obci Trenčianske Bohuslavice
nie sú známe žiadne ďalšie významné zdroje znečisťovania ovzdušia.

Chránené územia
V obci Trenčianske Bohuslavice sa nachádzajú dve chránené územia: Turecký vrch o výmere
30,42 ha a vrch Hájnica o výmere 2,23 ha. Územie vrchov patrí medzi prírodné rezervácie, resp. národné
prírodné rezervácie. V oblasti Turecký vrch sa ochrana orientuje na ochranu xerotónných biocenóz
s bohatým výskytom panónskych, pontických a mediteránnych druhov. Patrí do oblasti štvrtého stupňa
ochrany. Chránené krajinné územie Hájnica predstavuje zvyšky xerotermných trávnatých zárastov
s masovým výskytom chráneného druhu hlaváčika jarného, ktorý v týchto oblastiach dosahuje severnú
hranicu svojho výskytu na území SR. Oblasť patrí do štvrtého stupňa ochrany. Obec sa nachádza v II.
ochrannom pásme vody.
V okolí obce sa nachádzajú prírodne chránené oblasti: Haluzická tiesňava, Park v Zemianskom
Podhradí, Beckovské hradné bralo, Sychrov a Lipový sad v Beckove.

10. Cestovný ruch
Obec Trenčianske Bohuslavice je súčasťou mikroregiónu Bošáčka, ktorý je známy svojím
kultúrno-historickým a prírodovedeckým potenciálom. Osídlenie územia je zdokumentované nálezmi
z doby kamennej až po ranný stredovek. Z hľadiska georeliéfu je povrch členitý a pre návštevníkov
zaujímavý. V regióne je veľký potenciál pre turistiku vďaka členitosti povrchu a pestrosti prírodných
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úkazov, taktiež je možnosť kultúrneho a spoločenského života v regióne, ako aj realizácia športových
aktivít.
Trenčianske Bohuslavice ležia v povodí Váhu, ktorý sa nachádza južne od obce. Táto časť je
prevažne rovinného charakteru. Na severnej strane pôsobí na členitosť územia okraj masívu Bielych
Karpát, hrebeň Hájnica (341 m n. m.). Hájnica patrí k prírodnej rezervácii s trávnatou teplomilnou flórou a
bohatým výskytom hlaváčika jarného. Na juhozápadnej sa nachádza Turecký vrch (345 m n. m.), ktorý je
taktiež prírodnou rezerváciu s výskytom vzácnych teplomilných druhov rastlín a živočíchov.
Cez obec tečie rieka Bošáčka, ktorej prameň sa lokalizuje v Bielych Karpatoch v Českej
republike. Rieka Bošáčka vytvára prierez v pahorkatom území severnej časti obce a smeruje na juh cez
nivy Váhu, kde sa vlieva.
Z hľadiska turistiky je zaujímavý hrebeň Hájnica 341 m n. m. na severe, na ktorom je
vybudovaná rozhľadňa a na juhu Turecký vrch 345 m n. m.
V okolí obce sa nachádza pohorie Veľká Javorina, ktoré predstavuje hranicu medzi Českou a
Slovenskou republikou a neďaleké rekreačné stredisko Zelená voda vzdialené cca 7 km cestným
spojením. Ďalším veľkým lákadlom pre návštevníkov je hrad Beckov.
Mikroregión Bošáčka je známy tiež bošáckou slivovicou, ktorá sa vyrába v liehovarníckej firme
v centre obce Bošáca.
Ubytovacie a stravovacie služby sú poskytované v penzióne Žákovic, ktorý sa nachádza na
konci obce smerom na obec Bošáca. Penzión má kapacitu 40 lôžok v dvoj a trojlôžkových izbách. Ďalej
je turistom k dispozícii ubytovací komplex Leo, ktorý sa nachádza pri hlavnom cestnom ťahu medzi
Novým Mestom nad Váhom a Trenčínom. Ubytovňa prešla rekonštrukciou v roku 2008. Nachádzajú sa
v nej luxusné apartmány, jej kapacita je 60 osôb. Stravovacie zariadenie sa v obci nachádza v penzióne
Žákovic, v Hostinci u Bobra, Hostinci Relax Inn a motoreste pri hlavnom cestnom ťahu 61 medzi Novým
Mestom nad Váhom a Trenčínom.
V oblasti cestovného ruchu je hlavným cieľom obce vytvoriť príjemné prostredie pre oddych
nielen obyvateľov, ale aj návštevníkov. Návštevníci prispievajú svojím pobytom k rozvoju obce, a to
najmä prostredníctvom zaplatených daní, poplatkov, vstupného a pod. Prispievajú jednak do rozpočtu
obce, ale aj do rozpočtu miestnych podnikateľských subjektov. Cieľom obce je, aby návštevníci do obce
nielen prišli, ale sa do nej aj opakovane vracali, odklonili sa od jednodňových, prípadne víkendových
pobytov a priklonili sa k viacdňovým. Z tohto dôvodu obec v aktuálnom programovom období plánuje
zrealizovať viacero zámerov na podporu turizmu: vybudovanie cyklotrasy a jej napojenie na trasu
v Novom Mesta nad Váhom, rekonštrukciu a dobudovanie siete ciest a chodníkov, vybudovanie
bezplatného wifi pripojenia na verejných priestranstvách.
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A.III Zhodnotenie súčasného stavu územia
11. SWOT analýza a syntéza jej výsledkov
SWOT analýza predstavuje jeden z najvýznamnejších nástrojov na zhodnotenie silných a
slabých stránok územia, jeho príležitostí a ohrození s cieľom stanoviť jeho špecifické prednosti a
súčasne rozhodnúť o opatreniach na odstránenie nedostatkov, ktoré obmedzujú jeho
konkurencieschopnosť.
SWOT analýza hodnotí vnútorné a vonkajšie faktory: vnútorné faktory zahŕňajú hodnotenie
silných (Strenghts) a slabých stránok (Weaknesses) územia; vonkajšie faktory zahŕňajú hodnotenie
príležitostí (Opportunities) a ohrození (Threats) súvisiacich s okolitým prostredím. Kvalitne spracovaná
SWOT analýza predstavuje východiskový podklad pre stanovenie vhodnej stratégie pre budúci rozvoj
územia. K určeniu stratégie dochádza vzájomným porovnávaním vnútorných a vonkajších faktorov:
uskutočňuje sa komparácia vnútorných silných stránok a vonkajších príležitostí s cieľom stanoviť aktívnu
rozvojovú stratégiu. Na strane druhej sa dáva do súladu množina slabých stránok s vonkajšími
ohrozeniami s cieľom identifikovať rizikové faktory, ktoré bude treba aktívnou politikou eliminovať alebo
celkom odstrániť.
SILNÉ STRÁNKY


















SLABÉ STRÁNKY

Obyvateľstvo
nárast počtu obyvateľov v posledných 10
 zvyšovanie priemerného veku, zväčšovanie
rokoch
poproduktívnej zložky obyvateľstva (starnutie
obyvateľstva)
zväčšovanie predproduktívnej zložky
obyvateľstva
 nízky podiel vysokoškolsky vzdelaných osôb
znižovanie nezamestnanosti a dlhodobej
nezamestnanosti
takmer jednotná národnostná štruktúra
obyvateľstva obce
Občianska vybavenosť a technická infraštruktúra
fungujúca opatrovateľská služba
 absencia miest pre trávenie voľného času
obyvateľov – najmä rodín, detí a mládeže
prítomnosť zdravotného strediska
 nedostatočné kapacity sociálnych služieb –
dostupnosť služieb občianskej vybavenosti –
absencia denného centra pre seniorov
potraviny, pohostinstvá, lekáreň, kaderníctvo
a pod.
 absencia kanalizácie v obci
prítomnosť športového areálu v obci
 nevyhovujúci technický stav a energetická
neefektívnosť verejných budov
prítomnosť domu smútku
 ohrozená bezpečnosť obyvateľov –
prítomnosť čerpacej stanice v obci
absencia kvalitného verejného osvetlenia
prítomnosť materskej školy v obci
a kamerového systému na frekventovaných
funkčný dobrovoľný hasičský zbor
miestach v obci
100-percentná plynofikácia obce
 zlý stav vozoviek a chodníkov, absencia
pokrytie signálom – telekomunikačnými
vozoviek a chodníkov
službami a internetom
 absencia zberného miesta v rámci
prítomnosť poštových služieb
odpadového hospodárstva
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 absencia wifi pripojenia na verejných
priestranstvách
 absencia zariadenia pre seniorov
 nedostatočná bezbariérovosť verejných
priestranstiev a verejných budov
 malý priemyselný potenciál
 nedostatok pracovných príležitostí v obci
Samospráva
spracovaný PHRSR
 energetická neefektívnosť verejných budov
– neefektívne vynakladanie finančných
spracovaný komunitný plán sociálnych
prostriedkov
služieb
 nedostatok finančných prostriedkov na
výborné vzťahy s okolitými samosprávami na
realizáciu všetkých potrebných rozvojových
formálnej i neformálnej úrovni
zámerov
cezhraničná spolupráca


 aktívne informovanie verejnosti o veciach
verejných s využitím rôznych informačných
kanálov
 organizácia
tradičných
a obľúbených
kultúrnych a spoločenských podujatí
Poloha a doprava
 blízkosť okresného mesta Nové Mesto nad
 zlý stav vozoviek a chodníkov v obci,
Váhom a krajského mesta Trenčín
absencia niektorých úsekov ciest
a chodníkov
 výborné dopravné napojenie na okresné aj
krajské mesto
 zlý stav vozoviek v rámci regiónu
 napojenie na cyklotrasu do Českej republiky
 neďaleký cestný priechod do Českej
republiky
Prírodné podmienky, využitie územia a cestovný ruch
 výhodná poloha obce v rámci dopravnej
 zlý stav vozoviek a chodníkov
obslužnosti
 relatívne nízky podiel obývaných domov
 atraktívne prírodné prostredie
a bytov v obci (menej ako 87 %)
 architektonické a kultúrnohistorické pamiatky
 nevyužitý potenciál cestovného ruchu
v obci
 chránené krajinné oblasti limitujúce rozvoj
územia
 možnosti turistiky
 možnosti ubytovania a stravovania v obci
 turisticky atraktívne objekty, lokality
a podujatia aj v okolí obce
 bohaté zdroje podzemných vôd
 v obci sa nenachádzajú žiadne významné
zdroje znečisťovania životného prostredia
PRÍLEŽITOSTI
OHROZENIA
 možnosť čerpania nenávratných finančných
 absencia vhodných dotačných príležitostí
príspevkov
 zamietnutie žiadosti o nenávratný finančný
 dopracovanie územného plánu obce
príspevok
 zlepšenie technického stavu + zvýšenie
 úbytok obyvateľstva
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energetickej efektívnosti verejných budov
vybudovanie kanalizácie v obci
vybudovanie nových ihrísk + rekonštrukcia
existujúcich športovísk
rekonštrukcia a dobudovanie verejného
osvetlenia
vybudovanie kamerového systému v obci
vybudovanie zberného dvora v rámci
odpadového hospodárstva
vybudovanie cyklotrasy a jej napojenie na už
existujúcu sieť cyklotrás
vybudovanie denného centra pre seniorov
dobudovanie a rekonštrukcia ciest
a chodníkov v obci
vytvorenie prístupu na internet na verejných
priestranstvách v obci
možnosti spolupráce s tretím sektorom,
dobrovoľníkmi, možnosti cezhraničnej
spolupráce
zvýšenie informovanosti verejnosti o veciach
verejných
debarierizácia verejných priestranstiev
a verejných budov
rozvoj cestovného ruchu

 odchod vzdelanej pracovnej sily do iných
regiónov
 nedostatok pracovných príležitostí v obci
 starnutie obyvateľstva
 nedostatok vlastných finančných
prostriedkov obce na realizáciu vytýčených
zámerov
 majetkovo-právne vzťahy
 právna nestabilita – časté zmeny zákonov
dôležitých pre fungovanie samosprávy
a regionálny rozvoj
 vandalizmus
 nejednotnosť názorov poslancov obecného
zastupiteľstva v prioritách rozvoja obce
 pretrvávajúca erózia pôdy
 nedostatočná kvalita cestných komunikácií
v okrese
 chránené krajinné oblasti limitujú možnosti
rozvoja
 nezáujem obyvateľov o veci verejné,
dobrovoľníctvo a aktívne zapájanie sa do
diania komunity

12. Hlavné disparity a faktory rozvoja
Na základe vykonanej SWOT analýzy je možné identifikovať kľúčové disparity a faktory rozvoja
územia. Kombináciou silných stránok a príležitostí získame hlavné faktory rozvoja, naopak, kombináciou
slabých stránok a ohrození hlavné disparity. Poznanie hlavných faktorov ako aj disparít prispieva
k formulácii vhodnej stratégie, ktorou by sa v budúcnosti mala obec uberať.










HLAVNÉ FAKTORY ROZVOJA
možnosť čerpania nenávratných finančných
príspevkov
možnosti regionálnej a cezhraničnej
spolupráce
rozvoj cestovného ruchu
rozvoj technickej infraštruktúry – kanalizácie,
cestných komunikácií, verejného osvetlenia,
budovanie športovísk a pod.
stabilizované podnikateľské subjekty
výhodná dopravná poloha
prírodné bohatstvo









HLAVNÉ DISPARITY
stav objektov občianskej a technickej
infraštruktúry
prítomnosť chránených krajinných oblastí
nedostatok finančných prostriedkov
nedostatočne riešené odpadové
hospodárstvo – absencia kanalizácie
a separovaného zberného dvora odpadov
nepriaznivý demografický vývoj
nedostatočné možnosti aktívneho trávenia
voľného času
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13. Budúci rozvoj obce
Podoba budúceho rozvoja obce Trenčianske Bohuslavice bude závisieť od mnohých faktorov,
z ktorých značná časť je zachytená aj vo SWOT analýze. Svoju zásluhu na rozvoji obce budú mať
zástupcovia samosprávy, ale aj občania a subjekty pôsobiace v obci. Zmierňovanie disparít sa stane
efektívnejšie, ak sa rozvojové snahy zacielia na oblasti, ktoré sú z hľadiska potrieb občanov považované
za najakútnejšie. K identifikovaniu týchto oblastí nám pomohol dotazníkový prieskum, ktorého výsledky
uvádzame v strategickej časti dokumentu PHRSR. Podobne, ako dala obec priestor občanom a iným
subjektom pôsobiacim v obci vyjadriť sa k predstavám o budúcnosti územia, mala by obec tento priestor
ponúkať počas celého programového obdobia. Z tohto dôvodu bol v rámci dokumentu PHRSR
vypracovaný tiež komunikačný plán, súčasťou ktorého sú aj plánované online verejné prerokovania
zámerov samosprávy. V neposlednom rade bude budúci rozvoj obce závisieť aj od vývoja národného
hospodárstva a ekonomickej situácie na nadnárodnej úrovni.

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

Zmena životného
štýlu obyvateľov

Technologické

STEEP ANALÝZA – FAKTORY:
Ekonomické
Ekologické

Politické

Hodnoty

Technologické novinky
ovplyvňujúce
domácnosti

Úroveň podielových
daní

Celková kvalita
životného prostredia
ako faktor ovplyvňujúci
kvalitu života

Politické
rozhodnutia na
národnej úrovni

Prístup obyvateľov
k dianiu v obci
a ochota riešiť
spoločné problémy

Technologické novinky
ovplyvňujúce
technickú a občiansku
vybavenosť

Potreba obce
premietnutá v jej
výdavkoch

Nepredvídateľné
ekologické katastrofy

Politické
rozhodnutia na
medzinárodnej
úrovni (EÚ)

Miera pozitívneho
vnímania obce ako
priestoru pre život
miestnou komunitu

Technologické
možnosti ovplyvňujúce
úroveň podnikania

Ekonomická situácia
na národnej úrovni
vplývajúca na
cyklickú, štruktúrnu
a regionálnu
zamestnanosť

Záujem samosprávy
a obyvateľov o tvorbu
a udržanie kvalitného
životného prostredia

Rozhodnutia
miestnych úradov

Miera atraktivity
obce pre
návštevníkov
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Hospodárska
situácia najväčšieho
zamestnávateľa
v regióne

Mechanizmy národnej
a nadnárodnej úrovne
vedúce ku zvyšovaniu
kvality životného
prostredia
(environmentálna
politika)

Politická stabilita
v regióne

Technológie
vplývajúce na zmenu
podnikateľského
správania obyvateľov

Náhle
a neplánované
rozpočtové výdavky

Trestanie porušenia
predpisov týkajúcich
sa ochrany ŽP zo
strany samosprávy

Politika štátu vo
vzťahu ku
kompetenciám
samospráv

Zmena
vzdelanostnej
úrovne
obyvateľov

Technológie, ktoré
zmenia kontakt medzi
samosprávou
a obyvateľmi

Atraktivita územia
odzrkadľujúca sa na
príleve
zahraničných
investícií

Povedomie obyvateľov
obce o potrebe dbať
o kvalitu životného
prostredia

Zmena na postoch
samosprávy ako
výsledok
komunálnych volieb

Sekularizácia
spoločnosti

Technológie využívané
na komunikáciu medzi
samosprávou a okolím

Výmenný kurz
používanej meny
voči ostatným
svetovým menám

Presadzovanie politík
trvalo udržateľného
rozvoja na všetkých
úrovniach

Tvorba miestnej
politiky zapojením
občanov

Obchodné dohody
medzi EÚ a inými
nadnárodnými
obchodnými
zoskupeniami
Obchodné kvóty,
sankcie ako
výsledok geopolitiky
SR a EÚ

Zmena modelu
fungovania
rodiny

Technologické
možnosti ovplyvňujúce
hlavné výrobné
procesy u najväčších
zamestnávateľov

Starnutie
populácie

Vplyv médií na
postoje
obyvateľov

Technológie zvyšujúce
produktivitu práce

Vývoj úrokových
sadieb

Miera redukovania
tvorby externalít
v regióne

Uplatnenie
absolventov škôl
na trhu práce

Zmeny výrobných
procesov zvyšujúce
nároky na kvalifikáciu
zamestnancov

Miera inflácie
a daňová politika
štátu

Sankčná politika pri
porušovaní
legislatívneho rámca
vzťahujúceho sa
k životnému prostrediu

Formulár A 6 – STEEP analýza (analýza externého prostredia)

Ochota pracovníkov
samosprávy
zakomponovať
problémy
obyvateľov do
ucelenej rozvojovej
stratégie
Kultúrna
spolupatričnosť
obyvateľov obce
ako prejav
spolupatričnosti
Postoje samosprávy
a obyvateľov vo
vzťahu k príchodu
nových investičných
možností
Osobné hodnoty
obyvateľov
odrážajúce sa
v preferenciách
a hodnotení kvality
života v obci
Hodnotenie
samosprávy inými
ako štátnymi
organizáciami ako
miesta pre život/
návštevu
Celkový imidž
samosprávy
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ČASŤ B – STRATEGICKÁ ČASŤ
15. Vízia územia
Víza formulovaná v strategickom dokumente PHRSR odráža želanú predstavu obyvateľov
a zástupcov samosprávy o budúcnosti obce Trenčianske Bohuslavice, opis ideálneho stavu, ktorý by mal
byť dosiahnutý rozvojovými zámermi. Hlavným cieľom vízie je poskytnúť užitočnú informáciu pre
súčasných a potenciálnych obyvateľov, záujmové skupiny, podnikateľov, potenciálnych investorov,
turistov, ale aj obec samotnú. V snahe dosiahnuť stanovenú víziu formuluje samospráva v strategickej
časti dokumentu PHRSR následne aj konkrétne opatrenia a v rámci nich konkrétne aktivity, ktorých
uskutočnenie je potrebné na dosiahnutie nasledujúcej vízie:
„Obec Trenčianske Bohuslavice je atraktívnym prostredím pre bývanie aj pre návštevu.
Samospráva realizuje projekty zvyšujúce bezpečnosť a komfort obyvateľov a projekty uspokojujúce
potreby a záujmy obyvateľov. Zároveň je samospráva aktívna v oblasti ochrany životného prostredia, a to
predovšetkým hľadaním alternatívnych ekologických riešení v oblasti dopravy, zvyšovaním miery
triedenia odpadov a znižovaním energetickej náročnosti verejných budov. Obec vytvára potrebné
kapacity v sociálnej oblasti – kapacity v sociálnych službách a v oblasti aktívneho trávenia voľného času.
Podporuje projekty zvyšujúce atraktivitu územia aj pre potenciálnych obyvateľov, investorov a
návštevníkov.“
Táto vízia bude naplnená realizáciou strategických zámerov Programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce Trenčianske Bohuslavice na roky 2019 – 2023.

16. Hodnotenie výsledkov dotazníkového prieskumu názorov obyvateľov
Aby dokument PHRSR čo najlepšie odrážal potreby obce Trenčianske Bohuslavice, boli do jeho
tvorby zapojení aj obyvatelia a organizácie pôsobiace v obci. Počas mesiaca júl 2019 bol na webovej
stránke obce k dispozícii dotazník, prostredníctvom ktorého mohla verejnosť vyjadrovať svoje názory na
doterajší rozvoj obce, ale aj predkladať vlastné návrhy budúceho rozvoja. Dotazník bolo možné vyplniť
tiež v papierovej podobe, formuláre sa nachádzali na obecnom úrade a taktiež bolo možné si ich
z webovej stránky stiahnuť, vytlačiť a vyplnené odovzdať na obecnom úrade. Publikovaný bol
samostatný formulár pre obyvateľov a samostatný formulár pre organizácie. Dotazníky, ktoré neboli
vyplnené v zmysle inštrukcií (napr. neboli vyplnené odpovede na povinné otázky), neboli zahrnuté do
vyhodnotenia. Výsledky prieskumu prinášame v nasledujúcom texte.
Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo 86 fyzických osôb, ktorých dotazník bol platný
a zaradený do vyhodnotenia. Dotazníkový prieskum pre verejnosť bol anonymný. Väčší záujem
o prieskum prejavili muži, celkovo 54,7 % respondentov bolo mužského pohlavia. Najviac respondentov
bolo vo veku 50 – 64 rokov (32,6 % respondentov), ďalšími početnými skupinami boli respondenti vo
veku 20 – 29 rokov (19,8 % respondentov), 40 – 49 rokov (18,6 % respondentov) a 65 a viac rokov
(17,4 % respondentov). Celkovo 36 % respondentov malo v čase konania sa prieskumu najvyššie
dosiahnuté vzdelanie stredné odborné, ďalej 19,8 % respondentov bolo vyučených bez maturity, 16,3 %
bolo vyučených s maturitou. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa malo 11,6 % respondentov.
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Takmer tretinu respondentov (32,6 %) tvorili osoby zamestnané v súkromnom sektore, 31,4 %
respondentov osoby zamestnané vo verejnom sektore a 27,9 % starobní dôchodcovia. Štyri pätiny
respondentov (80,2 %) tvorili osoby bývajúce v obci dlhšie ako 21 rokov. Na jednotlivé otázky
respondenti odpovedali nasledovne:
Ste spokojný/á s bývaním v obci?




55,8 % Áno
37,2 % Som čiastočne spokojný/á
7 % Nie

Viac ako polovica respondentov je spokojná s bývaním obci.
Ako hodnotíte rozvoj a napredovanie obce v posledných 5 rokoch?




16,3 % Pozitívne
44,2 % Negatívne
39,5 % Neviem posúdiť

Najviac respondentov (44,2 %) vyslovilo nespokojnosť s rozvojom obce v posledných 5 rokoch.
Ako hodnotíte možnosti trávenia voľného času v obci? Hodnotenie číslicou od 1 do 5 (1 =
najlepšie, 5 = najhoršie)






1 – 2,3 %
2 – 20,9 %
3 – 39,5 %
4 – 23,3 %
5 – 14 %

Možnosti trávenia voľného času v obci najviac respondentov (39,5 %) považuje za priemerné.
Ako hodnotíte úroveň služieb pre turistov? Hodnotenie číslicou od 1 do 5 (1 = najlepšie, 5 =
najhoršie)






1 – 5,8 %
2 – 20,9 %
3 – 37,2 %
4 – 20,9 %
5 – 15,1 %

Úroveň služieb pre turistov je podľa 37,2 % respondentov priemerná.
Ako hodnotíte kvalitu ciest, ulíc a chodníkov? Hodnotenie číslicou od 1 do 5 (1 = najlepšie, 5 =
najhoršie)



1 – 3,5 %
2 – 16,3 %
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3 – 31,4 %
4 – 36 %
5 – 12,8 %

Kvalitu ciest, ulíc a chodníkov najviac respondentov (36 %) ohodnotilo známkou 4.
Ako hodnotíte stav historických a kultúrnych pamiatok? Hodnotenie číslicou od 1 do 5 (1 =
najlepšie, 5 = najhoršie)






1 – 15,1 %
2 – 39,5 %
3 – 36 %
4–7%
5 – 2,3 %

Stav historických a kultúrnych pamiatok 39,5 % respondentov ohodnotilo známkou 2.
Ako hodnotíte kvalitu životného prostredia? Hodnotenie číslicou od 1 do 5 (1 = najlepšie, 5 =
najhoršie)






1–7%
2 – 31,4 %
3 – 43 %
4 – 15,1 %
5 – 3,5 %

Podľa 43 % respondentov je kvalita životného prostredia v obci priemerná.
V ktorých oblastiach vidíte najväčšie nedostatky obce Trenčianske Bohuslavice? Bolo možné
vybrať maximálne 2 oblasti.










17,4 % ekonomika a podnikateľské prostredie (atraktivita prostredia pre podnikanie, tvorba
pracovných miest)
11,6 % poľnohospodárstvo (rastlinná a živočíšna výroba)
5,8 % cestovný ruch (atraktivita prostredia pre návštevníkov)
64 % technická infraštruktúra (napr. kvalita ciest a chodníkov, pripojenie na kanalizáciu,
vodovod, kamerové systémy, verejný rozhlas, stav budov, pokrytie mobilným signálom,
dostupnosť k internetu a pod.)
7 % dopravná infraštruktúra (možnosti prepravy v rámci obce, dopravné napojenie obce na
okolité obce a väčšie mestá, okresné mesto a pod.)
16,3 % sociálna infraštruktúra (dostupnosť a kvalita sociálnych služieb, dostupnosť vzdelania,
dostupnosť spoločenských a kultúrnych inštitúcií/podujatí a pod.)
43 % celkový rozvoj obce
17,4 % životné prostredie (kvalita ovzdušia, vody, pôdy, odpadové hospodárstvo a pod.)
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Poznáte rozvojové plány svojej obce?




7 % Áno
48,8 % Čiastočne
44,2 % Nie

Na ktoré oblasti by sa mal podľa Vás sústrediť rozvoj obce v nasledujúcich rokoch? Bolo možné
vybrať maximálne 5 oblastí.















65,1 % rekonštrukcia ciest a chodníkov
20,9 % podpora rozvoja podnikania a tvorby pracovných miest
22,1 % rekonštrukcia verejných budov
45,3 % rozširovanie ponuky a kvality obchodu a služieb
29,1 % starostlivosť o kultúrne a historické pamiatky
24,4 % vybudovanie nových ihrísk a športovísk
15,1 % podpora vzdelávania
19,8 % informovanosť obyvateľov o veciach verejných
30,2 % ochrana prírody a životného prostredia
29,1 % úprava verejných priestranstiev
4,7 % rozvoj cestovného ruchu
38,4 % bytová výstavba a nové stavebné pozemky
23,3 % kultúrne a spoločenské podujatia
19,8 % poskytovanie sociálnej starostlivosti

V závere dotazníka mali respondenti možnosť vyjadriť svoje vlastné postrehy, návrhy a názory.
Respondenti považujú za dôležité (často/viacnásobne vyskytujúce sa návrhy sú podčiarknuté):


















Znížiť maximálnu povolenú rýchlosť na „hornom konci“ obce, príp. osadiť na tomto mieste radar,
príp. osadiť na tomto mieste kamerový systém, príp. obmedziť pohyb ťažkých áut, ktoré majú
problém dobrzdiť/manévrovať v zákrutách.
Postaviť chodník na „hornom konci“ obce.
Vybudovať ochranné zábradlie na „hornom konci“ obce.
Rozšíriť poslednú zákrutu pri výjazde z Bohuslavíc smer Bošáca.
Výstavba nájomných bytov.
Sprístupnenie nových stavebných pozemkov.
Vybudovanie infraštruktúry pre cyklistov.
Vybudovanie odpočinkových zón.
Zrekonštruovať námestie pri Jednote.
Zaviesť zóny „30“ v uliciach.
Vybudovanie kanalizácie.
Zriadenie zariadenia pre seniorov.
Výkonnejšie internetové pripojenie.
Dobrovoľníctvo – organizovanie spoločného upratovania verejných priestranstiev.
Vybudovanie chodníka k penziónu Žákovic.
Rekonštrukcia chodníkov v obci.
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Zakázať veľkochov zvierat medzi domami.
Vybudovanie parku pred nákupným strediskom.
Vybudovanie zberného dvora.
Zvýšenie počtu nádob na odpady/zvýšenie frekvencie zberu odpadov.
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice.
Zriadiť obecnú pálenicu a sušiareň ovocia.
Upraviť vstup cez lávku do „Turecka“.
Rekonštrukcia športovej haly.
Oprava zvonice a zvonov.
Vybudovať multifunkčné, workoutové a detské ihriská.
Zriadenie kolkárne a miesta pre stolný tenis.
Opätovné otvorenie základnej školy.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia.
Zriadenie kultúrneho domu.
Racionálnejšie hospodárenie samosprávy.
Vybudovanie kamerového systému.
Vyčistenie koryta potoku.
Obedy pre samostatne žijúcich.
Obmedzenie času, kedy ľudia môžu zakladať oheň – znečisťovanie ovzdušia, nemožnosť
vetrať/vešať bielizeň v letných mesiacoch.
Obmedzenie počtu hlásení obecného rozhlasu – narúšanie pokoja občanov.
Lepšie zaobchádzanie so smetnými nádobami zo strany zbernej spoločnosti – v súčasnosti
dochádza k poškodzovaniu nádob.
Lepšia informovanosť občanov o veciach verejných prostredníctvom rôznych informačných
kanálov.
Využívanie eurofondov.
Navrhované zámery, ktoré obec nemá vo svojej kompetencii: Zriadenie ďalších potravín,
zriadenie mäsiarstva, obnovenie kvality obchodu, predĺženie otváracích hodín Slovenskej pošty.

Do prieskumu sa zapojila aj jedna právnická osoba, avšak dotazník nevyplnila v súlade
s podmienkami prieskumu (nevyplnila všetky povinné polia).
Výsledky dotazníkového prieskumu by sa mali odraziť na budúcom rozvoji obce, t. j. mali by sa
pretaviť do strategických zámerov samosprávy počas aktuálneho plánovacieho obdobia.
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17. Návrh stratégie rozvoja obce Trenčianske Bohuslavice
V súlade s platnou metodikou pre spracovanie dokumentu PHRSR boli stanovené tri prioritné
oblasti rozvoja obce Trenčianske Bohuslavice: hospodárska, sociálna a environmentálna oblasť,
pričom všetky tieto oblasti spolu prispejú k dosiahnutiu vyššie uvedenej vízie. Konkrétne ciele a k nim
prislúchajúce opatrenia boli v rámci jednotlivých oblastí formulované v súlade so záujmom dosiahnuť
vyvážený, trvalo udržateľný rozvoj územia, pri rešpektovaní regionálnej politiky a s ohľadom na vnútorné
špecifiká obce.
Graf č. 8: Schematické znázornenie vízie a prioritných oblastí

Strategická vízia

1. Prioritná oblasť –
hospodárska

2. Prioritná oblasť – sociálna

3. Prioritná oblasť –
environmentálna

Formulár S1: Tabuľka strategických cieľov a opatrení
Vízia
1. Prioritná oblasť – HOSPODÁRSKA
Rekonštrukcia a oplotenie požiarnej zbrojnice
Vybudovanie kamerového systému
Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov

Dobudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Osvetlenie križovatky k ceste č. 61 Nové Mesto nad Váhom –
Trenčín

Podporiť alternatívne, ekologické
spôsoby prepravy

Vybudovanie cyklotrasy

Zvýšiť informovanosť obyvateľov
a návštevníkov obce

Vytvorenie bezplatného prístupu k wifi na verejných
priestranstvách

Dopracovať územný plán obce

Vypracovanie zadania k územnému plánu zóny č. 2 a č. 3
Vízia
2 . Prioritná oblasť – SOCIÁLNA

Zabezpečiť potrebné kapacity v oblasti
poskytovania sociálnych služieb
seniorom
Vytvoriť možnosti pre voľnočasové
aktivity rodín, detí a mládeže

Vybudovanie denného centra
Vybudovanie detského ihriska v materskej škole
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Vybudovanie multifunkčného ihriska
Vízia
3 . Prioritná oblasť – ENVIRONMENTÁLNA
Zvýšiť mieru triedeného zberu

Vybudovanie zberného dvora

Zabezpečiť odkanalizovanie všetkých
domácností v obci

Vybudovanie kanalizácie v obci

Zvýšiť energetickú efektívnosť verejných
budov

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

Projekt/aktivita
Rekonštrukcia a oplotenie požiarnej zbrojnice
Vybudovanie kamerového systému

Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov

Hospodárska – bezpečnosť
obyvateľov

Dobudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Osvetlenie križovatky k ceste č. 61 Nové Mesto
nad Váhom – Trenčín

Podporiť alternatívne,
ekologické spôsoby prepravy
Zvýšiť informovanosť
obyvateľov a návštevníkov
obce

Prioritná oblasť

Hospodárska – cestná
infraštruktúra

Vybudovanie cyklotrasy
Vytvorenie bezplatného prístupu k wifi na
verejných priestranstvách

Hospodárska –
telekomunikácie, internet

Dopracovať územný plán obce

Vypracovanie zadania k územnému plánu zóny
č. 2 a č. 3

Hospodárska – územné
plánovanie

Opatrenie

Projekt/aktivita

Prioritná oblasť

Zabezpečiť potrebné kapacity
v oblasti poskytovania
sociálnych služieb seniorom

Vybudovanie denného centra

Sociálna – poskytovanie
sociálnych služieb

Vytvoriť možnosti pre
voľnočasové aktivity rodín, detí
a mládeže

Vybudovanie detského ihriska v materskej
škole
Vybudovanie multifunkčného ihriska

Opatrenie

Projekt/aktivita

Zvýšiť mieru triedeného zberu

Vybudovanie zberného dvora

Zabezpečiť odkanalizovanie
všetkých domácností v obci

Vybudovanie kanalizácie v obci

Zvýšiť energetickú efektívnosť
verejných budov

Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej
efektívnosti viacúčelovej budovy

Sociálna – voľnočasové
aktivity

Prioritná oblasť

Environmentálna –
odpadové hospodárstvo
Environmentálna –
zvyšovanie energetickej
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Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej
efektívnosti športovej haly
Zníženie množstva emisií

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie

Formulár P2 – Zoznam ukazovateľov cieľov/prioritných oblastí
Merná
Ukazovateľ
Názov ukazovateľa
Zdroj
jednotka

2019

efektívnosti
Environmentálna – boj proti
klimatickým zmenám

Cieľová hodnota
2021
2023

1. Prioritná oblasť – Hospodárska
Rekonštrukcia a oplotenie požiarnej zbrojnice

Výsledok

Dopad

Zrekonštruovaná plocha
budovy hasičskej
zbrojnice

PD

m2

0,00

0,00

BD

Dĺžka oplotenia

PD

m

0,00

0,00

BD

Počet ochránených
obyvateľov

OcÚ

Počet

0,00

0,00

936,00

Vybudovanie kamerového systému
Výsledok
Dopad

Počet osadených
kamier

PD

Počet

0,00

0,00

BD

Počet ochránených
obyvateľov

OcÚ

Počet

0,00

0,00

936,00

Dobudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov

Výsledok

Dopad

Dĺžka
zrekonštruovaných ciest

PD

m

0,00

BD

2 000,00

Dĺžka nových ciest

PD

m

0,00

BD

2 000,00

Dĺžka
zrekonštruovaných
chodníkov

PD

m

0,00

BD

1 500,00

Dĺžka nových
chodníkov

PD

m

0,00

BD

1 000,00

Počet užívateľov
zrekonštruovaných
a nových ciest a
chodníkov

OcÚ

Počet

0,00

BD

936,00

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Výsledok

Počet vymenených
svietidiel

PD

Počet

90,00

BD

150,00

Počet nových svietidiel

PD

Počet

0,00

BD

80,00
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Osvetlenie križovatky k ceste č. 61 Nové Mesto nad Váhom – Trenčín
Výsledok

Počet nových svietidiel

PD

Počet

0,00

BD

BD

Vybudovanie cyklotrasy
Výsledok

Dĺžka cyklotrasy

PD

m

0,00

BD

7 000,00

Dopad

Počet užívateľov
cyklotrasy

OcÚ

Počet/rok

0,00

BD

482,00

Vytvorenie bezplatného prístupu k wifi na verejných priestranstvách
Počet vybudovaných
prístupových bodov
(interiér)

PD

ks

0,00

BD

3,00

Počet vybudovaných
prístupových bodov
(exteriér)

PD

ks

0,00

BD

6,00

Počet užívateľov wifi

OcÚ

Počet/rok

0,00

BD

482,00

Výsledok

Dopad

Vypracovanie zadania k územnému plánu zóny č. 2 a č. 3
Výsledok

Počet územných plánov

OcÚ

Počet

0,00

Ukazovateľ

Názov ukazovateľa

Zdroj

Merná
jednotka

2019

BD

BD

Cieľová hodnota
2021
2023

2. Prioritná oblasť – Sociálna
Vybudovanie denného centra

Výsledok

Plocha denného centra

PD

m2

0,00

BD

50,00

Kapacita denného
centra

PD

Počet

0,00

BD

40,00

Vybudovanie detského ihriska v materskej škole

Výsledok

Dopad

Plocha detského ihriska

PD

m2

0,00

BD

300,00

Počet prvkov detského
ihriska

PD

ks

0,00

BD

6,00

Počet užívateľov ihriska

OcÚ

Počet/rok

0,00

BD

50,00

BD

659,00

Vybudovanie multifunkčného ihriska
Výsledok

Plocha ihriska

PD

m2

0,00
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Počet športov

PD

Počet

0,00

BD

3,00

Dopad

Počet užívateľov ihriska

OcÚ

Počet/rok

0,00

BD

398,00

Ukazovateľ

Názov ukazovateľa

Zdroj

Merná
jednotka

2019

Cieľová hodnota
2021
2023

3. Prioritná oblasť – Environmentálna
Vybudovanie zberného dvora

Výsledok

Dopad

Plocha zberného dvora

PD

m2

700,00

700,00

700,00

Počet triedených
zložiek

OcÚ

Počet

0,00

0,00

10,00

Množstvo vytriedeného
odpadu

OcÚ

t/rok

0,00

0,00

255,58

Vybudovanie kanalizácie v obci
Výsledok

Dĺžka kanalizácie

PD

m

0,00

0,00

20,00

Dopad

Počet
odkanalizovaných
domácností

OcÚ

Počet

0,00

0,00

400,00

Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti viacúčelovej budovy
Výsledok
Dopad

Zrekonštruovaná plocha
budovy

PD

m2

0,00

0,00

600,00

Úspora energie

EA

GJ/rok

0,00

0,00

BD

Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti športovej haly
Výsledok
Dopad

Zrekonštruovaná plocha
budovy

PD

m2

0,00

0,00

800,00

Úspora energie

EA

GJ/rok

0,00

0,00

BD

BD

1

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie
Výsledok

Počet vypracovaných
stratégií

OcÚ

Počet

0,00

Formulár P4 – Formulár na prípravu projektov
Základné údaje o projektovom zámere č. 1
Názov projektu
Rekonštrukcia a oplotenie požiarnej zbrojnice
Garant
Obec Trenčianske Bohuslavice
Kontaktná osoba garanta
Darina Jurigová
Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný
Partneri garanta
finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný
dozor, stavebný inžinier, dodávateľ
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Začatie a ukončenie
projektu
Stav projektu pred
realizáciou

Cieľ projektu

Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Vypracovanie projektovej
dokumentácie
Vydanie stavebného
povolenia
Verejné obstarávanie
Vypracovanie žiadosti
o nenávratný finančný
príspevok
Realizácia projektu
Kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Vypracovanie projektovej
dokumentácie
Verejné obstarávanie
Vypracovanie ŽoNFP
Realizácia projektu
Spolu

6/2019 – 9/2023
Nevyhovujúci technický stav požiarnej zbrojnice, predovšetkým strechy a stropu.
V objekte je vlhko. Absencia oplotenia areálu – riziko vniknutia nepovolaných osôb,
vandalizmu, krádeží. Absencia garáží – vhodného priestoru na skladovanie
techniky a parkovanie hasičského auta.
Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov, eliminovať riziko vandalizmu a krádeže, eliminovať
riziko neschopnosti hasičského zboru zasiahnuť v krízových situáciách, zvýšiť
komfort a bezpečnosť členov hasičského zboru, zabezpečiť súlad s technickými
normami, zabezpečiť udržateľnosť činnosti hasičského zboru a využívanie budovy
požiarnej zbrojnice
Zrekonštruovaná a oplotená budova požiarnej zbrojnice, vybudované 2 garáže pre
hasičskú techniku.
Obyvatelia obce
Zrekonštruovaná plocha budovy hasičskej zbrojnice
Dĺžka oplotenia
Počet ochránených obyvateľov
Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy
na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania,
neschválenie projektu, vandalizmus
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)

Stavebný inžinier

6/2019

Stavebný úrad

3/2020

Verejný obstarávateľ

4/2020

Obecný úrad/externý subjekt

Bude doplnené

Dodávateľ
Stavebný úrad

9/2023
Z toho verejné zdroje

Z toho
súkromné
zdroje

Náklady spolu
(eur)

EU

SR

VÚC

Obec

15 000,00

12 000,00

2 250,00

0,00

750,00

0,00

5 000,00
5 000,00
122 000,00
147 000,00

4 000,00
4 000,00
97 600,00
117 600,00

750,00
750,00
18 300,00
22 050,00

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

250,00
250,00
6 100,00
7 350,00

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

Základné údaje o projektovom zámere č. 2
Názov projektu
Vybudovanie kamerového systému
Garant
Obec Trenčianske Bohuslavice
Kontaktná osoba garanta
Darina Jurigová
Partneri garanta
Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný
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príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, projektant, dodávateľ
Začatie a ukončenie
projektu
Stav projektu pred
realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Vypracovanie projektovej
dokumentácie
Vydanie stavebného
povolenia
Verejné obstarávanie
Vypracovanie žiadosti
o nenávratný finančný
príspevok
Realizácia projektu
Kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Vypracovanie projektovej
dokumentácie
Verejné obstarávanie
Vypracovanie ŽoNFP
Realizácia projektu
Spolu

3/2020 – 9/2023
Absencia kamerového systému v obci, vandalizmus, nemožnosť identifikovať
účastníkov protiprávneho konania
Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a mieru objasňovania priestupkov
Vybudovaný kamerový systém v obci na najviac frekventovaných, resp.
strategických alebo významných verejných priestranstvách: požiarna zbrojnica,
kostol, dom smútku, ihrisko, obecný úrad, zberný dvor.
Obyvatelia obce, návštevníci obce
Počet osadených kamier
Počet ochránených obyvateľov
Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy
na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania,
neschválenie projektu, vandalizmus
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)

Stavebný inžinier

3/2020

Stavebný úrad

-

Verejný obstarávateľ

9/2020

Obecný úrad/externý subjekt

1/2020

Dodávateľ
Stavebný úrad

9/2023
Z toho verejné zdroje

Z toho
súkromné
zdroje

Náklady spolu
(eur)

EU

SR

VÚC

Obec

8 000,00

6 400,00

1 200,00

0,00

400,00

0,00

5 000,00
5 000,00
30 000,00
48 000,00

4 000,00
4 000,00
24 000,00
38 400,00

750,00
750,00
4 500,00
7 200,00

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

250,00
250,00
1 500,00
2 400,00

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

Základné údaje o projektovom zámere č. 3
Názov projektu
Dobudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov
Garant
Obec Trenčianske Bohuslavice
Kontaktná osoba garanta
Darina Jurigová
Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný
Partneri garanta
finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný
dozor, stavebný inžinier, dodávateľ
Začatie a ukončenie
5/2020 – 10/2023
projektu
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Stav projektu pred
realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia

Indikátory monitoringu

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

Zlý technický stav existujúcich ciest a chodníkov, potreba dobudovania nových
úsekov ciest a chodníkov. K zámeru zatiaľ nie je spracovaná projektová
dokumentácia.
Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov, zvýšiť návštevnosť obce
Zámer sa týka lokalít Lúčky, Žákovic chodník, B4 – Kamienka, B6 – Do Hájnice a
Rieky
Obyvatelia obce, návštevníci obce
Dĺžka zrekonštruovaných ciest
Dĺžka nových ciest
Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov
Dĺžka nových chodníkov
Počet užívateľov zrekonštruovaných a nových ciest a chodníkov
Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy
na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania,
neschválenie projektu, kvalita ciest a chodníkov
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)

Stavebný inžinier

5/2020

Stavebný úrad

4/2021

Verejný obstarávateľ

6/2021

Obecný úrad/externý subjekt

6/2020

Dodávateľ
Stavebný úrad

9/2021 – 10/2023
Z toho verejné zdroje

Z toho
súkromné
zdroje

Náklady spolu
(eur)

EU

SR

VÚC

Obec

15 000,00

12 000,00

2 250,00

0,00

750,00

0,00

5 000,00
5 000,00
150 000,00
175 000,00

4 000,00
4 000,00
120 000,00
140 000,00

750,00
750,00
22 500,00
26 250,00

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

250,00
250,00
7 500,00
8 750,00

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

Základné údaje o projektovom zámere č. 4
Názov projektu
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Garant
Obec Trenčianske Bohuslavice
Kontaktná osoba garanta
Darina Jurigová
Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný
Partneri garanta
príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, projektant, dodávateľ,
energetický audítor
Začatie a ukončenie
3/2020 – 9/2023
projektu
Stav projektu pred
Nevyhovujúci technický stav verejného osvetlenia, niektoré svetlá nesvietia
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realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Vypracovanie projektovej
dokumentácie
Vydanie stavebného
povolenia
Verejné obstarávanie
Vypracovanie žiadosti
o nenávratný finančný
príspevok
Realizácia projektu
Kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Vypracovanie projektovej
dokumentácie
Verejné obstarávanie
Vypracovanie ŽoNFP
Realizácia projektu
Spolu

dostatočne alebo vôbec, svetelný smog, ohrozená bezpečnosť cestnej premávky
a peších.
Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obce
50 vymenených svietidiel, 80 doplnených svietidiel. Budú osadené aj nové stožiare.
Obyvatelia obce, návštevníci obce
Počet vymenených svietidiel
Počet nových svietidiel
Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy
na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania,
neschválenie projektu, vandalizmus
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)

Stavebný inžinier

3/2020

Stavebný úrad

-

Verejný obstarávateľ

3/2022

Obecný úrad/externý subjekt

Bude doplnené

Dodávateľ
Stavebný úrad

2022 – 9/2023
Z toho verejné zdroje

Z toho
súkromné
zdroje

Náklady spolu
(eur)

EU

SR

VÚC

Obec

5 000,00

4 000,00

750,00

0,00

250,00

0,00

2 000,00
2 000,00
71 000,00
80 000,00

1 600,00
1 600,00
56 800,00
64 000,00

300,00
300,00
10 650,00
12 000,00

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

100,00
100,00
3 550,00
4 000,00

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

Základné údaje o projektovom zámere č. 5
Názov projektu
Osvetlenie križovatky k ceste č. 61 Nové Mesto nad Váhom – Trenčín
Garant
Obec Trenčianske Bohuslavice
Kontaktná osoba garanta
Darina Jurigová
Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný
Partneri garanta
finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný
dozor, stavebný inžinier, dodávateľ, energetický audítor
Začatie a ukončenie
3/2021 – 2023
projektu
Stav projektu pred
Absencia osvetlenia na danej križovatke, ohrozená bezpečnosť cestnej premávky
realizáciou
Cieľ projektu
Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov
Osvetlená križovatka k ceste č. 61 Nové Mesto nad Váhom – Trenčín, osadené
Výstupy
budú 2 nové svietidlá.
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Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Vypracovanie projektovej
dokumentácie
Vydanie stavebného
povolenia
Verejné obstarávanie
Vypracovanie žiadosti
o nenávratný finančný
príspevok
Realizácia projektu
Kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Vypracovanie projektovej
dokumentácie
Verejné obstarávanie
Vypracovanie ŽoNFP
Realizácia projektu
Spolu

Obyvatelia obce, návštevníci obce
Počet nových svietidiel
Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy
na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania,
neschválenie projektu, vandalizmus
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)

Stavebný inžinier

03/2021

Stavebný úrad

01/2022

Verejný obstarávateľ

05/2022

Obecný úrad/externý subjekt

06/2021

Dodávateľ
Stavebný úrad

2022 – 2023
Z toho verejné zdroje

Z toho
súkromné
zdroje

Náklady spolu
(eur)

EU

SR

VÚC

Obec

3 000,00

2 400,00

450,00

0,00

150,00

0,00

1 500,00
1 500,00
5 000,00
11 000,00

1 200,00
1 200,00
4 000,00
8 800,00

225,00
225,00
750,00
1 650,00

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

75,00
75,00
250,00
550,00

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

Základné údaje o projektovom zámere č. 6
Názov projektu
Vybudovanie cyklotrasy
Garant
Obec Trenčianske Bohuslavice
Kontaktná osoba garanta
Darina Jurigová
Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný
Partneri garanta
finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný
dozor, stavebný inžinier, dodávateľ
Začatie a ukončenie
3/2022 – 12/2023
projektu
Absencia cyklotrasy ako miesta, kde môžu obyvatelia/návštevníci tráviť svoj voľný
Stav projektu pred
čas, venovať sa obľúbenej športovej aktivite alebo sa ekologicky prepravovať napr.
realizáciou
do práce. Nevyužitý potenciál cestovného ruchu. K zámeru je rozpracovaná
projektová dokumentácia.
Cieľ projektu
Podporiť alternatívne, ekologické spôsoby prepravy a cestovný ruch
Vybudovaná cyklotrasa, ktorá sa bude napájať na trasu v Novom Meste nad
Výstupy
Váhom. Trasa bude viesť okolo vlakovej trate Trenčianske Bohuslavice – Nové
Mesto nad Váhom.
Užívatelia
Obyvatelia obce, návštevníci obce
Dĺžka cyklotrasy
Indikátory monitoringu
Počet užívateľov cyklotrasy
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Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Vypracovanie projektovej
dokumentácie
Vydanie stavebného
povolenia
Verejné obstarávanie
Vypracovanie žiadosti
o nenávratný finančný
príspevok
Realizácia projektu
Kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Vypracovanie projektovej
dokumentácie
Verejné obstarávanie
Vypracovanie ŽoNFP
Realizácia projektu
Spolu

Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy
na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania,
neschválenie projektu, nedostatočný záujem o využívanie cyklotrasy, znečisťovanie
cyklotrasy
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)

Stavebný inžinier

3/2022

Stavebný úrad

6/2023

Verejný obstarávateľ

10/2023

Obecný úrad/externý subjekt

11/2023

Dodávateľ
Stavebný úrad

12/2023
Z toho verejné zdroje

Z toho
súkromné
zdroje

Náklady spolu
(eur)

EU

SR

VÚC

Obec

15 000,00

12 000,00

2 250,00

0,00

750,00

0,00

5 000,00
5 000,00
200 000,00
225 000,00

4 000,00
4 000,00
160 000,00
180 000,00

750,00
750,00
30 000,00
33 750,00

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

250,00
250,00
10 000,00
11 250,00

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

Základné údaje o projektovom zámere č. 7
Názov projektu
Vytvorenie bezplatného prístupu k wifi na verejných priestranstvách
Garant
Obec Trenčianske Bohuslavice
Kontaktná osoba garanta
Darina Jurigová
Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný
Partneri garanta
príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, projektant, dodávateľ
Začatie a ukončenie
5/2019 – 8/2020
projektu
Absencia bezplatného wifi pripojenia na verejných priestranstvách v obci. Obec má
Stav projektu pred
schválenú dotáciu 11 400 EUR. Projekt bude realizovaný v roku 2020. Obec by
realizáciou
chcela realizáciu wifi spojiť s vybudovaním kamerového systému.
Zvýšiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov obce o dôležitých informáciách,
Cieľ projektu
možnostiach aktívneho trávenia voľného času v obci, podporiť turizmus
a stretávanie sa ľudí na verejných priestranstvách v obci
Výstupy
Bude doplnené
Užívatelia
Obyvatelia obce, návštevníci obce
Počet vybudovaných prístupových bodov (interiér)
Indikátory monitoringu
Počet vybudovaných prístupových bodov (exteriér)
Počet užívateľov wifi
Zmluvné podmienky
Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
Riziká
Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy
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Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Vypracovanie projektovej
dokumentácie
Vydanie stavebného
povolenia
Verejné obstarávanie
Vypracovanie žiadosti
o nenávratný finančný
príspevok
Realizácia projektu
Kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Vypracovanie projektovej
dokumentácie
Verejné obstarávanie
Vypracovanie ŽoNFP
Realizácia projektu
Spolu

na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania,
neschválenie projektu
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)

Stavebný inžinier

2019

Stavebný úrad

-

Verejný obstarávateľ

2020

Obecný úrad/externý subjekt

2019

Dodávateľ
Stavebný úrad

2020
Z toho verejné zdroje

Z toho
súkromné
zdroje

Náklady spolu
(eur)

EU

SR

VÚC

Obec

Bude doplnené

BD

BD

0,00

BD

0,00

Bude doplnené
Bude doplnené
11 400,00
11 400,00

BD
BD
0,00
0,00

BD
BD
10 830,00
10 830,00

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

BD
BD
570,00
570,00

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

Základné údaje o projektovom zámere č. 8
Názov projektu
Vypracovanie zadania k územnému plánu zóny č. 2 a č. 3
Garant
Obec Trenčianske Bohuslavice
Kontaktná osoba garanta
Darina Jurigová
Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný
Partneri garanta
príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, dodávateľ
Začatie a ukončenie
Bude doplnené
projektu
Stav projektu pred
Územný plán pre zónu B-4 a B-6 je schválený na IBV. Zónu B-2 a B-3 v súčasnosti
realizáciou
nie je riešená.
Cieľ projektu
Dopracovať územný plán obce
Výstupy
Vypracovaný územný plán obce pre zóny 2 a 3
Užívatelia
Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu
Počet územných plánov
Zmluvné podmienky
Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy
Riziká
na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania,
neschválenie projektu
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Termín (mesiac/rok)
Vypracovanie projektovej
Stavebný inžinier
dokumentácie
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Vydanie stavebného
povolenia
Verejné obstarávanie
Vypracovanie žiadosti
o nenávratný finančný
príspevok
Realizácia projektu
Kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Vypracovanie projektovej
dokumentácie
Verejné obstarávanie
Vypracovanie ŽoNFP
Realizácia projektu
Spolu

Stavebný úrad

-

Verejný obstarávateľ

Bude doplnené

Obecný úrad/externý subjekt

Bude doplnené

Dodávateľ
Stavebný úrad

Bude doplnené
Z toho verejné zdroje

Z toho
súkromné
zdroje

Náklady spolu
(eur)

EU

SR

VÚC

Obec

10 000,00

8 000,00

1 500,00

0,00

500,00

0,00

6 000,00
3 000,00
60 000,00
79 000,00

4 800,00
2 400,00
48 000,00
63 200,00

900,00
450,00
9 000,00
11 850,00

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

300,00
150,00
3 000,00
3 950,00

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

Základné údaje o projektovom zámere č. 9
Názov projektu
Vybudovanie denného centra
Garant
Obec Trenčianske Bohuslavice
Kontaktná osoba garanta Darina Jurigová
Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný
Partneri garanta
finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný
dozor, stavebný inžinier, dodávateľ
Začatie a ukončenie
6/2020 – 10/2023
projektu
Absencia denného centra v obci, dopyt obyvateľov po sociálnej službe tohto typu,
Stav projektu pred
negatívny demografický vývoj. Na zámer zatiaľ nie je spracovaná projektová
realizáciou
dokumentácia.
Cieľ projektu
Zabezpečiť potrebné kapacity v oblasti poskytovania sociálnych služieb seniorom
Výstupy
Vybudované a zariadené denné centrum
Užívatelia
Obyvatelia obce
Plocha denného centra
Indikátory monitoringu
Kapacita denného centra
Zmluvné podmienky
Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy
Riziká
na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania,
neschválenie projektu, vandalizmus
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Termín (mesiac/rok)
Vypracovanie projektovej
Stavebný inžinier
6/2020
dokumentácie
Vydanie stavebného
Stavebný úrad
5/2022
povolenia
Verejné obstarávanie
Verejný obstarávateľ
6/2022
Vypracovanie žiadosti
Obecný úrad/externý subjekt
2/2023
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o nenávratný finančný
príspevok
Realizácia projektu
Kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Vypracovanie projektovej
dokumentácie
Verejné obstarávanie
Vypracovanie ŽoNFP
Realizácia projektu
Spolu

Dodávateľ
Stavebný úrad

2023
10/2023
Z toho verejné zdroje

Z toho
súkromné
zdroje

Náklady spolu
(eur)

EU

SR

VÚC

Obec

15 000,00

12 000,00

2 250,00

0,00

750,00

0,00

5 000,00
3 000,00
300 000,00
323 000,00

4 000,00
2 400,00
240 000,00
258 400,00

750,00
450,00
45 000,00
48 450,00

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

250,00
150,00
15 000,00
16 150,00

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

Základné údaje o projektovom zámere č. 10
Názov projektu
Vybudovanie detského ihriska v materskej škole
Garant
Obec Trenčianske Bohuslavice
Kontaktná osoba garanta
Darina Jurigová
Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný
Partneri garanta
finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný
dozor, stavebný inžinier, dodávateľ
Začatie a ukončenie
5/2019 – 2021
projektu
Stav projektu pred
Absencia detského ihriska v materskej škole, nedostatočné možnosti pre správny
realizáciou
vývoj detí, nedostatok priestoru pre hru a pohybové aktivity.
Cieľ projektu
Vytvoriť možnosti pre voľnočasové aktivity rodín, detí a mládeže
Výstupy
Vybudované detské ihrisko v areáli materskej školy
Užívatelia
Obyvatelia obce
Plocha detského ihriska
Indikátory monitoringu
Počet prvkov detského ihriska
Počet užívateľov ihriska
Zmluvné podmienky
Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy
Riziká
na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania,
neschválenie projektu, vandalizmus
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Termín (mesiac/rok)
Vypracovanie projektovej
Stavebný inžinier
5/2019
dokumentácie
Vydanie stavebného
Stavebný úrad
povolenia
Verejné obstarávanie
Verejný obstarávateľ
7/2019
Vypracovanie žiadosti
o nenávratný finančný
Obecný úrad/externý subjekt
8/2019
príspevok
Realizácia projektu
Dodávateľ
2019 – 2021
Kolaudácia
Stavebný úrad
-
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Financovanie projektu
Druh výdavku
Vypracovanie projektovej
dokumentácie
Verejné obstarávanie
Vypracovanie ŽoNFP
Realizácia projektu
Spolu

Z toho verejné zdroje

Z toho
súkromné
zdroje

Náklady spolu
(eur)

EU

SR

VÚC

Obec

3 000,00

2 400,00

450,00

0,00

150,00

0,00

2 000,00
2 000,00
8 000,00
15 000,00

1 600,00
1 600,00
6 400,00
12 000,00

300,00
300,00
1 200,00
2 250,00

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

100,00
100,00
400,00
750,00

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

Základné údaje o projektovom zámere č. 11
Názov projektu
Vybudovanie multifunkčného ihriska
Garant
Obec Trenčianske Bohuslavice
Kontaktná osoba garanta
Darina Jurigová
Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný
Partneri garanta
finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný
dozor, stavebný inžinier, dodávateľ
Začatie a ukončenie
5/2017 – 6/2023
projektu
Stav projektu pred
Absencia multifunkčného ihriska v obci, nedostatočné možnosti aktívneho trávenia
realizáciou
voľného času obyvateľov. Na zámer je spracovaná projektová dokumentácia.
Cieľ projektu
Vytvoriť možnosti pre voľnočasové aktivity rodín, detí a mládeže
Výstupy
Vybudované multifunkčné ihrisko
Užívatelia
Obyvatelia obce, návštevníci obce
Plocha ihriska
Indikátory monitoringu
Počet športov
Počet užívateľov ihriska
Zmluvné podmienky
Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy
na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania,
Riziká
neschválenie projektu, vandalizmus, nezáujem obyvateľov o využívanie ihriska,
nedostatok finančných prostriedkov na údržbu ihriska
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Termín (mesiac/rok)
Vypracovanie projektovej
Stavebný inžinier
5/2017
dokumentácie
Vydanie stavebného
Stavebný úrad
5/2022
povolenia
Verejné obstarávanie
Verejný obstarávateľ
6/2022
Vypracovanie žiadosti
o nenávratný finančný
Obecný úrad/externý subjekt
7/2022
príspevok
Realizácia projektu
Dodávateľ
6/2023
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Z toho verejné zdroje
Z toho
Náklady spolu
Druh výdavku
súkromné
(eur)
EU
SR
VÚC
Obec
zdroje
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Vypracovanie projektovej
dokumentácie
Verejné obstarávanie
Vypracovanie ŽoNFP
Realizácia projektu
Spolu

15 000,00

12 000,00

2 250,00

0,00

750,00

0,00

5 000,00
3 000,00
70 000,00
93 000,00

4 000,00
2 400,00
56 000,00
74 400,00

750,00
450,00
10 500,00
13 950,00

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

250,00
150,00
3 500,00
4 650,00

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

Základné údaje o projektovom zámere č. 12
Názov projektu
Vybudovanie zberného dvora
Garant
Obec Trenčianske Bohuslavice
Kontaktná osoba garanta Darina Jurigová
Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný
Partneri garanta
finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný
dozor, stavebný inžinier, dodávateľ
Začatie a ukončenie
7/2019 – 2020
projektu
Absencia miesta na triedený zber odpadov v obci, nedostatočná miera triedenia
Stav projektu pred
odpadov. Obec má vo vlastníctve vhodný pozemok, na ktorom plánuje vybudovať
realizáciou
zberný dvor – parc. č. 1238/1 v k. ú. Trenčianske Bohuslavice.
Zvýšiť mieru triedeného zberu, vytvoriť možnosti pre separovaný zber odpadov,
Cieľ projektu
zvýšiť efektívnosť fungovania odpadového hospodárstva, dopomôcť k plneniu cieľov
programu odpadového hospodárstva samosprávneho kraja
Výstupy
Vybudovaný zberný dvor.
Užívatelia
Obyvatelia obce, návštevníci obce
Plocha zberného dvora
Indikátory monitoringu
Počet triedených zložiek
Množstvo vytriedeného odpadu
Zmluvné podmienky
Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy
na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania,
Riziká
neschválenie projektu, vandalizmus, nedostatočná informovanosť obyvateľov
o vytvorených možnostiach triedeného zberu, vznik nelegálnych skládok, nezáujem
obyvateľov o triedený zber, spaľovanie odpadov
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Termín (mesiac/rok)
Vypracovanie projektovej
Stavebný inžinier
2019
dokumentácie
Vydanie stavebného
Stavebný úrad
2019
povolenia
Verejné obstarávanie
Verejný obstarávateľ
2020
Vypracovanie žiadosti
o nenávratný finančný
Obecný úrad/externý subjekt
10/2019
príspevok
Realizácia projektu
Dodávateľ
2020
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Z toho verejné zdroje
Z toho
Náklady spolu
Druh výdavku
súkromné
(eur)
EU
SR
VÚC
Obec
zdroje
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Vypracovanie projektovej
dokumentácie
Verejné obstarávanie
Vypracovanie ŽoNFP
Realizácia projektu
Spolu

20 000,00

16 000,00

3 000,00

0,00

1 000,00

0,00

5 000,00
3 000,00
200 000,00
228 000,00

4 000,00
2 400,00
160 000,00
182 400,00

750,00
450,00
30 000,00
34 200,00

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

250,00
150,00
10 000,00
11 400,00

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

Základné údaje o projektovom zámere č. 13
Názov projektu
Vybudovanie kanalizácie v obci
Garant
Obec Trenčianske Bohuslavice
Kontaktná osoba
Darina Jurigová
garanta
Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný
Partneri garanta
finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor,
stavebný inžinier, dodávateľ
Začatie a ukončenie
5/2020 – 12/2023
projektu
Kanalizácia chýba na území celej obce. Obec zatiaľ nemá vypracovanú projektovú
dokumentáciu na zámer. Je však vypracovaná štúdia odkanalizovania Mikroregiónu
Stav projektu pred
bošáckej doliny, kde je uvažované so spoločnou čističkou, no je tu aj variant, kedy
realizáciou
kanalizáciu môže mať vybudovaná každá obec samostatne. Dňa 9.12.2019 sa
uskutočnilo zastupiteľstvo, na ktorom bolo schválené vypracovanie projektu a podanie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Cieľ projektu
Zabezpečiť odkanalizovanie všetkých domácností v obci
Výstupy
Vybudovaná kanalizácia v obci
Užívatelia
Obyvatelia obce, návštevníci obce
Dĺžka kanalizácie
Indikátory monitoringu
Počet odkanalizovaných domácností
Zmluvné podmienky
Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na
Riziká
predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie
projektu, majetkovoprávne vzťahy
Poznámky
Obec sa nachádza v II. ochrannom pásme vody
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Termín (mesiac/rok)
Vypracovanie
projektovej
Stavebný inžinier
5/2020
dokumentácie
Vydanie stavebného
Stavebný úrad
10/2020
povolenia
Verejné obstarávanie
Verejný obstarávateľ
11/2020
Vypracovanie žiadosti
o nenávratný finančný Obecný úrad/externý subjekt
12/2020
príspevok
Realizácia projektu
Dodávateľ
12/2023
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Z toho verejné zdroje
Z toho
Náklady spolu
Druh výdavku
súkromné
(eur)
EU
SR
VÚC
Obec
zdroje
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Vypracovanie
projektovej
dokumentácie
Verejné obstarávanie
Vypracovanie ŽoNFP
Realizácia projektu
Spolu

150 000,00

120 000,00

22 500,00

0,00

7 500,00

0,00

15 000,00
5 000,00
3 500 000,00
3 670 000,00

12 000,00
4 000,00
2 800 000,00
2 936 000,00

2 250,00
750,00
525 000,00
550 500,00

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

750,00
250,00
175 000,00
183 500,00

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

Základné údaje o projektovom zámere č. 14
Názov projektu
Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti viacúčelovej budovy
Garant
Obec Trenčianske Bohuslavice
Kontaktná osoba garanta
Darina Jurigová
Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný
Partneri garanta
finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný
dozor, stavebný inžinier, dodávateľ, energetický audítor
Začatie a ukončenie
7/2021 – 12/2023
projektu
Je potrebná rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti vrátane výmeny
Stav projektu pred
rozvodov a okien. Je potrebné zateplenie budovy. K zámeru zatiaľ nie je
realizáciou
spracovaná projektová dokumentácia.
Cieľ projektu
Zvýšiť energetickú efektívnosť verejných budov
Výstupy
Zrekonštruovaná a energeticky zoptimalizovaná viacúčelová budova
Užívatelia
Obyvatelia obce, návštevníci obce
Zrekonštruovaná plocha budovy
Indikátory monitoringu
Úspora energie
Zmluvné podmienky
Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy
Riziká
na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania,
neschválenie projektu, vandalizmus, nedosiahnutie požadovaných úspor energie
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Termín (mesiac/rok)
Vypracovanie projektovej
Stavebný inžinier
7/2021
dokumentácie
Vydanie stavebného
Stavebný úrad
7/2022
povolenia
Verejné obstarávanie
Verejný obstarávateľ
9/2022
Vypracovanie žiadosti
o nenávratný finančný
Obecný úrad/externý subjekt
10/2022
príspevok
Realizácia projektu
Dodávateľ
4/2023 – 12/2023
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Z toho verejné zdroje
Z toho
Náklady spolu
Druh výdavku
súkromné
(eur)
EU
SR
VÚC
Obec
zdroje
Vypracovanie projektovej
17 000,00
13 600,00
2 550,00
0,00
850,00
0,00
dokumentácie
Verejné obstarávanie
5 000,00
4 000,00
750,00
0,00
250,00
0,00
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Vypracovanie ŽoNFP
Realizácia projektu
Spolu

5 000,00
100 000,00
127 000,00

4 000,00
80 000,00
101 600,00

750,00
15 000,00
19 050,00

0,00
0,00
0,00

250,00
5 000,00
6 350,00

0,00
0,00
0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 15
Názov projektu
Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti športovej haly
Garant
Obec Trenčianske Bohuslavice
Kontaktná osoba garanta
Darina Jurigová
Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný
Partneri garanta
finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný
dozor, stavebný inžinier, dodávateľ, energetický audítor
Začatie a ukončenie
7/2021 – 4/2023
projektu
Hala v súčasnosti nie je zateplená a nie je ani celoročne vykurovaná. V budove sú
staré gamatky, ktoré už nie sú funkčné. V zimných mesiacoch sa priestory vykurujú
ohrievačmi a žiaričmi. Je potrebná rekonštrukcia a zvýšenie energetickej
Stav projektu pred
efektívnosti športovej haly, úprava športového areálu a rekonštrukcia oplotenia.
realizáciou
Bude potrebné zateplenie obvodového plášťa, strechy, otvorových konštrukcií, je
potrebné vymeniť zdroj tepla. Dôjde k odhlučneniu haly. Na zámer zatiaľ nie je
spracovaná projektová dokumentácia.
Cieľ projektu
Zvýšiť energetickú efektívnosť verejných budov
Výstupy
Zrekonštruovaná a energeticky zoptimalizovaná budova športovej haly
Užívatelia
Obyvatelia obce, návštevníci obce
Zrekonštruovaná plocha budovy
Indikátory monitoringu
Úspora energie
Zmluvné podmienky
Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy
na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania,
Riziká
neschválenie projektu, vandalizmus, nedosiahnutie požadovaných úspor energie,
nedostatočné využívanie športovej haly
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Termín (mesiac/rok)
Vypracovanie projektovej
Stavebný inžinier
7/2021
dokumentácie
Vydanie stavebného
Stavebný úrad
7/2022
povolenia
Verejné obstarávanie
Verejný obstarávateľ
9/2022
Vypracovanie žiadosti
o nenávratný finančný
Obecný úrad/externý subjekt
10/2022
príspevok
Realizácia projektu
Dodávateľ
4/2023
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Z toho verejné zdroje
Z toho
Náklady spolu
Druh výdavku
súkromné
(eur)
EU
SR
VÚC
Obec
zdroje
Vypracovanie projektovej
18 000,00
14 400,00
2 700,00
0,00
900,00
0,00
dokumentácie
Verejné obstarávanie
5 000,00
4 000,00
750,00
0,00
250,00
0,00
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Vypracovanie ŽoNFP
Realizácia projektu
Spolu

5 000,00
150 000,00
178 000,00

4 000,00
120 000,00
142 400,00

750,00
22 500,00
26 700,00

0,00
0,00
0,00

250,00
7 500,00
8 900,00

0,00
0,00
0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 16
Názov projektu
Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie
Garant
Obec Trenčianske Bohuslavice
Kontaktná osoba garanta
Darina Jurigová
Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný
Partneri garanta
príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, dodávateľ
Začatie a ukončenie
Bude doplnené
projektu
Stav projektu pred
Absencia nízkouhlíkovej stratégie, klimatické zmeny a potreba návrhu
realizáciou
nízkouhlíkových opatrení
Cieľ projektu
Vytvoriť rámec pre boj proti klimatickým zmenám na území obce
Výstupy
Nízkouhlíková stratégia
Užívatelia
Obec
Indikátory monitoringu
Počet vypracovaných stratégií
Zmluvné podmienky
Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy
Riziká
na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania,
neschválenie projektu, kvalita dodávateľa
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Termín (mesiac/rok)
Vypracovanie projektovej
Stavebný inžinier
dokumentácie
Vydanie stavebného
Stavebný úrad
povolenia
Verejné obstarávanie
Verejný obstarávateľ
Bude doplnené
Vypracovanie žiadosti
o nenávratný finančný
Obecný úrad/externý subjekt
Bude doplnené
príspevok
Realizácia projektu
Dodávateľ
Bude doplnené
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Z toho verejné zdroje
Z toho
Náklady spolu
Druh výdavku
súkromné
(eur)
EU
SR
VÚC
Obec
zdroje
Vypracovanie projektovej
BD
BD
BD
0,00
BD
0,00
dokumentácie
Verejné obstarávanie
BD
BD
BD
0,00
BD
0,00
Vypracovanie ŽoNFP
BD
BD
BD
0,00
BD
0,00
Realizácia projektu
BD
BD
BD
0,00
BD
0,00
Spolu
BD
BD
BD
0,00
BD
0,00
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ČASŤ D – REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť nadväzuje na programovú časť. Zahŕňa formuláre podrobnejšieho
rozpracovania projektových zámerov a je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a
organizačného zabezpečenia realizácie PHRSR, ale obsahuje tiež systém monitorovania a hodnotenia
plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov a vecný časový harmonogram
realizácie programu formou akčného plánu.

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

Časový
rámec

Miesto konania

Cieľová
skupina,
forma

1.

01/2019

OcÚ

Poslanci,
zasadnutie
OZ

2.

07/2019

www.trencianskeb
ohuslavice.sk

Občania,
dotazník

3.

09/2019

www.trencianskeb
ohuslavice.sk

4.

1/2020

OcÚ

10/2020

www.trencianskeb
ohuslavice.sk

5.

6.

7.

8.

11/2020

10/2021

11/2021

OcÚ

www.trencianskeb
ohuslavice.sk

OcÚ

9.

10/2022

www.trencianskeb
ohuslavice.sk

10

11/2022

OcÚ

Občania,
verejné
prerokovanie
online
Poslanci,
zasadnutie
OZ
Občania,
verejné
prerokovanie
online

Poslanci,
zasadnutie
OZ

Občania,
verejné
prerokovanie
online

Poslanci,
zasadnutie
OZ

Téma, ciele

Vstupné údaje

Informovanie
poslancov o zámere
spracovať PHRSR
na obdobie 2019 –
2023
Získavanie
podnetov od
obyvateľov,
organizácií
a združení
Pripomienkovanie
pracovnej verzie
PHRSR 2019 –
2023

Rámcové
informácie
o povinnosti mať
spracované PHRSR
2019 – 2023
Informovanie
o cieľoch
pripravovaného
PHRSR 2019 –
2023

Schválenie PHRSR
2019 – 2023

Projektové zámery
na rok 2021

Pracovná verzia
PHRSR 2019 –
2023
Pracovná verzia
PHRSR 2019 –
2023
Návrh časového,
inštitucionálneho
a finančného
zabezpečenia
projektových
zámerov na rok
2021

Výstupy

Schválenie zámeru
spracovať PHRSR na
obdobie 2019 – 2023

Pripomienky a návrhy
občanov
Pripomienky a návrhy
občanov k pracovnej
verzii PHRSR 2019 –
2023
Schválenie PHRSR
2019 – 2023

Pripomienky a návrhy
občanov

Projektové zámery
na rok 2021

Základné údaje
o projektových
zámeroch

Návrh časového,
inštitucionálneho
a finančného
zabezpečenia
projektových zámerov
na rok 2021

Projektové zámery
na rok 2022

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

Pripomienky a návrhy
občanov

Základné údaje
o projektových
zámeroch

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

Projektové zámery
na rok 2022

Občania,
verejné
prerokovanie
online

Projektové zámery
na rok 2023

Poslanci,
zasadnutie

Projektové zámery
na rok 2023

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

Pripomienky a návrhy
občanov

Návrh časového,
inštitucionálneho
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OZ

zámeroch

a finančného
zabezpečenia
projektových zámerov
na rok 2023

Systém monitorovania a hodnotenia
Strategické plánovanie obce je nepretržitý proces zabezpečovania rovnováhy medzi cieľmi a
možnosťami obce v neustále meniacom sa prostredí. Účelom strategického plánovania je stanoviť ciele a
spôsob ich dosiahnutia. Hlavnými procesmi strategického plánovania sú:
 programovanie – tvorba strategických dokumentov a výber projektov,
 implementácia – realizácia a financovanie projektov,
 monitorovanie a hodnotenie – zisťovanie príspevku projektov k rozvoju územia a aktualizácia
strategických dokumentov, pričom cieľom je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia
jednotlivé zámery navrhnuté v dokumente PHRSR.
Formulár R2 – Kritériá hodnotenia PHRSR (bude doplnené)
P. č.
1.

2.

3.
4.
5.

Skupina kritérií/kritérium
Obsah dokumentu
Väzby dokumentu na iné
strategické dokumenty
miestnej, regionálnej
a národnej úrovni
Súlad navrhovanej stratégie
s potenciálom
územia/zdrojmi
Postupy hodnotenia
a monitorovania
Zrozumiteľnosť dokumentu

Váha/body

Bodové
hodnotenie

Poznámka

Bude doplnené

0–4

Bude doplnené

Bude doplnené

0–4

Bude doplnené

Bude doplnené

0–4

Bude doplnené

Bude doplnené

0–4

Bude doplnené

Bude doplnené

0–4

Bude doplnené

Formulár R5 – Plán hodnotenia a monitorovania
Plán priebežných hodnotení PHRSR na programové obdobie 2019 – 2023
Typ hodnotenia
Strategické hodnotenie

Ad hoc hodnotenie celého PHRSR

Tematické hodnotenie časti PHRSR

Vykonať

Dôvod vykonania/periodicita
Podľa rozhodnutia obce/koordinátora PHRSR
2020 – 2023
a vzniknutej spoločenskej potreby.
Operatívne hodnotenie
Každoročne v zmysle príslušných ustanovení
Zákona NRSR 539/2008 Z. z. o podpore
2020 – 2023
regionálneho rozvoja v termíne do 3. mesiaca
príslušného roku.
Téma hodnotenia: Ak bola téma identifikovaná
2020 – 2023 ako riziková časť vo výročnej monitorovacej
správe za predchádzajúci kalendárny rok
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Ad hoc mimoriadne hodnotenie PHRSR

2020 – 2023

Ad hoc hodnotenie celého PHRSR

2020 – 2023

Ad hoc hodnotenie celého PHRSR

2023

Pri značnom odklone od stanovených cieľov
alebo zmene stanovených cieľov jednotlivých
prioritných oblastí alebo zmene hodnôt
ukazovateľov. Pri návrhu na revíziu PHRSR.
Na základe rozhodnutia starostky v zmysle
príslušných predpisov, na základe rozhodnutia
kontrolného orgánu obce, na základe podnetu
poslancov, na základe protokolu Národného
kontrolného úradu SR, na základe správy auditu.
Na základe rozhodnutia starostky o príprave
PHRSR na nasledovné programové obdobie po
roku 2023.

Akčný plán na obdobie trvania PHRSR
Významnou súčasťou realizačnej časti PHRSR je tiež akčný plán spracovaný na obdobie rokov
2019 – 2023. Ide o formulár slúžiaci ako monitorovací nástroj obsahujúci zoznam zámerov roztriedených
podľa jednotlivých oblastí – hospodárskej, sociálnej a environmentálnej. Ku každému zámeru je v rámci
akčného plánu pridelený termín realizácie, výška potrebných finančných prostriedkov a garant, ktorého
úlohou je zabezpečiť realizáciu daného zámeru. O napĺňaní jednotlivých zámerov obec vypracováva
Správu o plnení akčného plánu, ktorej cieľom je poskytnúť komplexnú informáciu o úspešnosti
samosprávy v snahe dosiahnuť stanovenú víziu. Správa o plnení akčného plánu je k dispozícii
samospráve i širokej verejnosti.
Formulár R1: Akčný plán
Akčný plán pre Hospodársku oblasť
Aktivita

Termín (rok)

Zodpovedný
Obec Trenčianske
Bohuslavice

Financovanie
Vlastné zdroje,
NFP

Rekonštrukcia a oplotenie požiarnej zbrojnice

6/2019 – 9/2023

Vybudovanie kamerového systému

3/2020 – 9/2023

Obec Trenčianske
Bohuslavice

Vlastné zdroje,
NFP

Dobudovanie a rekonštrukcia ciest
a chodníkov

5/2020 – 10/2023

Obec Trenčianske
Bohuslavice

Vlastné zdroje,
NFP

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

3/2020 – 9/2023

Obec Trenčianske
Bohuslavice

Vlastné zdroje,
NFP

Osvetlenie križovatky k ceste č. 61 Nové
Mesto nad Váhom – Trenčín

3/2021 – 2023

Obec Trenčianske
Bohuslavice

Vlastné zdroje,
NFP

Vybudovanie cyklotrasy

3/2022 – 12/2023

Obec Trenčianske
Bohuslavice

Vlastné zdroje,
NFP

Vytvorenie bezplatného prístupu k wifi na
verejných priestranstvách

5/2019 – 8/2020

Obec Trenčianske
Bohuslavice

Vlastné zdroje,
NFP

Vypracovanie zadania k územnému plánu
zóny č. 2 a č. 3

2019

Obec Trenčianske
Bohuslavice

Vlastné zdroje,
NFP

Akčný plán pre Sociálnu oblasť
Aktivita

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie
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Vybudovanie denného centra

6/2020 – 10/2023

Obec Trenčianske
Bohuslavice

Vlastné zdroje,
NFP

Vybudovanie detského ihriska v materskej
škole

5/2019 – 2021

Obec Trenčianske
Bohuslavice

Vlastné zdroje,
NFP

Vybudovanie multifunkčného ihriska

5/2017 – 6/2023

Obec Trenčianske
Bohuslavice

Vlastné zdroje,
NFP

Akčný plán pre Environmentálnu oblasť
Aktivita

Termín (rok)

Zodpovedný
Obec Trenčianske
Bohuslavice

Financovanie
Vlastné zdroje,
NFP

Vybudovanie zberného dvora

7/2019 – 2020

Vybudovanie kanalizácie v obci

5/2020 – 12/2023

Obec Trenčianske
Bohuslavice

Vlastné zdroje,
NFP

Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej
efektívnosti viacúčelovej budovy

7/2021 – 12/2023

Obec Trenčianske
Bohuslavice

Vlastné zdroje,
NFP

Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej
efektívnosti športovej haly

7/2021 – 4/2023

Obec Trenčianske
Bohuslavice

Vlastné zdroje,
NFP

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie

2020

Obec Trenčianske
Bohuslavice

Vlastné zdroje,
NFP
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Formulár č. R7 – Záznam z verejného prerokovania – bude doplnené

Zápis o prerokovaní strategického dokumentu v komisiách samosprávy
Názov dokumentu: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Trenčianske
Bohuslavice 2019 – 2023
Pripomienkovanie realizoval: odborný útvar samosprávy (napr. kancelária starostky)
Termín pripomienkovania: kedy
Oznam uverejnený: kde
Text dokumentu k dispozícii: kde
Spôsob doručenia pripomienok: poštou, do schránky, e-mailom a pod.
Priamo oslovené subjekty: obecné výbory, mimovládne organizácie a pod.
Pripomienka č. 1
Text pripomienky:
Pripomienka sa týka časti dokumentu:
Zaslal: názov komisie a dátum zasadania
Zdôvodnenie komisie:
Vyjadrenie odborného útvaru: pripomienku akceptujeme/neakceptujeme
Zdôvodnenie odborného útvaru:
...
Počet pripomienok: celkový počet .... akceptované ...
Zápis spracoval: meno, funkcia, dňa, podpis
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ČASŤ E – FINANČNÁ ČASŤ
E.I Indikatívny finančný plán PHRSR
Formulár F3 – Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica
Viaczdrojové financovanie
Celkové
náklady

EÚ

Štát

VÚC

Obec

Spolu

Súkro
mné
zdroje

776 400,00

612 000,00

125 580,00

0,00

38 820,00

776 400,00

0,00

147 000,00

117 600,00

22 050,00

0,00

7 350,00

147 000,00

0,00

Vybudovanie
kamerového
systému

48 000,00

38 400,00

7 200,00

0,00

2 400,00

48 000,00

0,00

Dobudovanie
a rekonštrukcia
ciest a chodníkov

175 000,00

140 000,00

26 250,00

0,00

8 750,00

175 000,00

0,00

Rekonštrukcia
verejného
osvetlenia

80 000,00

64 000,00

12 000,00

0,00

4 000,00

80 000,00

0,00

Osvetlenie
križovatky k ceste
č. 61 Nové Mesto
nad Váhom –
Trenčín

11 000,00

8 800,00

1 650,00

0,00

550,00

11 000,00

0,00

Vybudovanie
cyklotrasy

225 000,00

180 000,00

33 750,00

0,00

11 250,00

225 000,00

0,00

Vytvorenie
bezplatného
prístupu k wifi na
verejných
priestranstvách

11 400,00

0,00

10 830,00

0,00

570,00

11 400,00

0,00

Vypracovanie
zadania
k územnému
plánu zóny č. 2
a č. 3

79 000,00

63 200,00

11 850,00

0,00

3 950,00

79 000,00

0,00

Sociálna oblasť

431 000,00

344 800,00

64 650,00

0,00

21 550,00

431 000,00

0,00

Vybudovanie
denného centra

323 000,00

258 400,00

48 450,00

0,00

16 150,00

323 000,00

0,00

Prioritná oblasť
Hospodárska
oblasť
Rekonštrukcia
a oplotenie
požiarnej
zbrojnice

Verejné zdroje
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Vybudovanie
detského ihriska
v materskej škole

15 000,00

12 000,00

2 250,00

0,00

750,00

15 000,00

0,00

Vybudovanie
multifunkčného
ihriska

93 000,00

74 400,00

13 950,00

0,00

4 650,00

93 000,00

0,00

Environmentáln
a oblasť

4 203 000,00

3 362 400,00

630 450,00

0,00

210 150,00

4 203 000,00

0,00

Vybudovanie
zberného dvora

228 000,00

182 400,00

34 200,00

0,00

11 400,00

228 000,00

0,00

3 670 000,00

2 936 000,00

550 500,00

0,00

183 500,00

3 670 000,00

0,00

Rekonštrukcia
a zvýšenie
energetickej
efektívnosti
viacúčelovej
budovy

127 000,00

101 600,00

19 050,00

0,00

6 350,00

127 000,00

0,00

Rekonštrukcia
a zvýšenie
energetickej
efektívnosti
športovej haly

178 000,00

142 400,00

26 700,00

0,00

8 900,00

178 000,00

0,00

Vypracovanie
nízkouhlíkovej
stratégie

BD

BD

BD

0,00

BD

BD

0,00

5 410 400,00

4 319 200,00

820 680,00

0,00

270 520,00

5 410 400,00

0,00

Vybudovanie
kanalizácie v obci

Spolu

Formulár F5 – Indikatívny rozpočet – sumarizácia
Rok
Oblasť/politika

2019

2020

2021

2022

2023

Spolu

Hospodárska
politika

114 100,00

110 850,00

108 816,66

221 316,66

221 316,66

776 400,00

Sociálna politika

23 600,00

104 350,00

104 350,00

99 350,00

99 350,00

431 000,00

Environmentálna
politika

114 000,00

1 031 500,00

1 019 166,66

1 019 166,66

1 019 166,66

4 203 000,00

Spolu

251 700,00

1 246 700,00

1 232 333,32

1 339 833,32

1 339 833,32

5 410 400,00
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E.II Finančná časť
Obec Trenčianske Bohuslavice plánuje na svoje aktivity využiť vlastné finančné prostriedky
z obecného rozpočtu, podľa možnosti doplnené o nenávratné finančné príspevky zo štátneho rozpočtu,
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu Európskej únie. V programovom období 2014 – 2020 môže
obec žiadať o nenávratný finančný príspevok na svoje zámery z nižšie uvedených dotačných schém
(uvádzame iba schémy relevantné pre projektové zámery obce na aktuálne plánovacie obdobie, t. j. nie
všetky existujúce schémy):
 Operačný program Kvalita životného prostredia
- Napr. vybudovanie kanalizácie, zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov,
vybudovanie zberného dvora
 Environmentálny fond
- Napr. zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov, vybudovanie zberného dvora
 Dotácie poskytované z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
- Napr. rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
 Dotácie Úradu vlády Slovenskej republiky
- Napr. budovanie/rekonštrukcia ihrísk/športovísk, vybudovanie kamerového systému
 Integrovaný regionálny operačný program
- Napr. vybudovanie cyklotrasy, vybudovanie denného centra pre seniorov
 Operačný program Integrovaná infraštruktúra
- Napr. verejná wifi
 Program rozvoja vidieka
- Napr. výstavba/rekonštrukcia ciest a chodníkov
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ZÁVER
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Trenčianske Bohuslavice 2019 –
2023 prestavuje strednodobý plánovací dokument vyjadrujúci súčasný stav, ale aj víziu rozvoja obce,
ktorú má samospráva záujem v nasledujúcich rokoch dosiahnuť. S cieľom formulovať budúce kroky obce
tak, aby vízia čo najlepšie odrážala potreby občanov a iných subjektov pôsobiacich v obci, vznikal
PHRSR obce Trenčianske Bohuslavice za aktívnej pomoci zamestnancov obecného úradu, odborníkov,
občanov, partnerov a organizácií, pričom všetci títo aktéri prispeli k formulácii aktuálnych potrieb lokality,
v ktorej žijú, o ktorú sa starajú a na ktorej im záleží.
PHRSR obce Trenčianske Bohuslavice bol spracovaný ako podporný dokument obsahujúci
prioritné rozvojové oblasti, strategické ciele, opatrenia a aktivity podnecujúce rozvoj obce v súlade
s platnou metodikou na vypracovanie PHRSR, pričom dokument korešponduje s výsledkami analýz,
identifikovanými problémami, ako aj s možnosťami realizácie programových zámerov, ktoré sú
ovplyvňované kombináciou vnútorných a vonkajších faktorov.
I keď sa PHRSR snaží detailne popísať budúcu podobu obce a taktiež finančnú stránku
plánovaných zámerov, treba mať na pamäti, že nie je možné s definitívnou presnosťou stanoviť budúci
vývoj a celkové náklady potrebné na rozvoj územia. Na druhej strane je zase potrebné zdôrazniť, že bez
akejkoľvek predstavy o budúcich krokoch a finančných tokoch obce by bol jej rozvoj bezplánový, preto
PHRSR predstavuje významný oporný koncepčný materiál.
V období rokov 2019 – 2023 plánuje obec Trenčianske Bohuslavice zrealizovať 16 strategických
zámerov, na ktoré využije jednak vlastné zdroje, ale bude sa usilovať aj o získanie nenávratných
finančných príspevkov, čo jej práve dokument PHRSR umožní, keďže viaceré nenávratné finančné
príspevky sú poskytované na základe súladu predkladaného zámeru s PHRSR, prípadne je existencia
PHRSR nevyhnutným predpokladom pre schválenie projektu. Každý jeden realizovaný zámer posunie
obec Trenčianske Bohuslavice bližšie k naplneniu vytýčenej vízie – požadovaného stavu, ktorý chce
samospráva dosiahnuť.
Žijeme v dynamickom, rýchlo sa meniacom prostredí, preto bol aj PHRSR obce Trenčianske
Bohuslavice zostavený ako otvorený dokument, ktorý môže (a aj by mal) byť podľa potrieb obce
každoročne aktualizovaný. Veríme, že realizácia jednotlivých zámerov spríjemní život občanov a pobyt
návštevníkov v obci a prispeje k vytvoreniu atraktívneho prostredia, v ktorom budú obyvatelia radi bývať,
podnikatelia radi pôsobiť a návštevníci sa sem radi vracať.
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
BD – Bude doplnené
EA – Energetický audit
EÚ – Európska únia
FO – Fyzické osoby
NFP – Nenávratný finančný príspevok
OcÚ – Obecný úrad
OZ – Obecné zastupiteľstvo
PD – Projektová dokumentácia
PHRSR – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
PO – Právnické osoby
SODB – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
SR – Slovenská republika
STEEP analýza – Analýza sociálnych, technických, ekonomických, ekologických a politických faktorov
SWOT analýza – Analýza silných stránok, slabých stránok, príležitostí a ohrození
ŠÚ SR – Štatistický úrad Slovenskej republiky
ÚP – Územný plán
ÚPSVaR – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
VO – Verejné obstarávanie
VÚC – Vyšší územný celok
ŽoNFP – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
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PRÍLOHY
Formulár Ú 1: Zámer spracovania PHRSR

Zámer spracovania PHRSR
Názov dokumentu
Forma spracovania
Riadenie procesu
spracovania
Obdobie spracovania

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Trenčianske
Bohuslavice 2019 – 2023
PHRSR bolo vypracované externou firmou Gemini Group s. r. o.
v spolupráci s pracovníkmi obecného úradu, občanmi, organizáciami
pôsobiacimi v obci a partnermi obce
Proces spracovania dokumentu sa uskutočňoval za účasti pracovných
skupín, ktoré mali za úlohu riadiť jednotlivé oblasti: hospodársku, sociálnu
a environmentálnu
Dokument bol spracovaný v období 07/2019 – 9/2019

 Náklady na vlastné spracovanie (vyjadrené v osobohodinách): Bude
Financovanie
spracovania

doplnené
 Náklady na získanie informačných podkladov – štatistiky, analýzy,
prognózy, dotazníky: Bude doplnené
 Náklady na stretnutia – pracovné skupiny a verejnosť: Bude doplnené
 Náklady na publicitu – tlač informačných materiálov, úprava
elektronických médií: Bude doplnené

Formulár Ú 2: Harmonogram spracovania PHRSR

Harmonogram spracovania PHRSR
Rok 2019
Termín (mesiac)
Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Záver

VII.

VIII.

IX.
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Formulár Ú 4: Zoznam členov pracovných skupín

Zoznam členov pracovných skupín
Názov skupiny

Titul, meno, priezvisko, funkcia

Darina Jurigová – starostka obce
Ing. Erika Plesníková – projektový referent
Darina Kosová – účtovníčka obce
Darina Jurigová – starostka obce
Ing. Erika Plesníková – projektový referent
Darina Kosová – účtovníčka obce
Darina Jurigová – starostka obce
Ing. Erika Plesníková – projektový referent
Darina Kosová – účtovníčka obce
-

Hospodárska skupina:

Sociálna skupina:

Environmentálna skupina:

Partneri:

Formulár PP 1: Zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych dát

Zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych dát
Oblasť dát/téma
Obyvateľstvo
Domový a bytový fond
Občianska vybavenosť
Technická infraštruktúra
Ekonomická štruktúra
Rozpočet a finančné
hospodárenie obce
Poloha
Doprava a dostupnosť
územia
Prírodné podmienky
Využitie zeme
Životné prostredie
Cestovný ruch

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

Webová stránka
www.slovak.statistics.sk
www.slovak.statistics.sk
www.trencianskebohuslavice.sk
www.trencianskebohuslavice.sk

Obecný úrad

www.trencianskebohuslavice.sk

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

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

www.trencianskebohuslavice.sk
www.upsvar.sk
www.slovak.statistics.sk

www.telecom.gov.sk
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Formulár PP 1: Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov

Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov
Názov dokumentu
Stratégia Európa 2020
Partnerská dohoda SR na roky
2014 – 2020
Národná stratégia regionálneho
rozvoja SR (NSRR)
Národný rozvojový plán
Zákon 539/2008 o podpore
regionálneho rozvoja
Program hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja Trenčianskeho
samosprávneho kraja na roky 2013
– 2023
Program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce
Trenčianske Bohuslavice 2015 –
2023

Platnosť
dokumentu
2020

Úroveň
dokumentu
európska

www.eu2020.gov.sk

2020

národná

www.partnerskadohoda.gov.sk

2030

národná

www.telecom.gov.sk

2020

národná

www.nsrr.sk

od 1.1.2019

národná

www.epi.sk/zz/2008-539

2023

regionálna

www.tsk.sk

2018*

lokálna

www.trencianskebohuslavice.sk

Zdroj

* Obec sa rozhodla pre spracovanie nového PHRSR na obdobie 2019 – 2023

Formulár A13: Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík

Kontrolný zoznam hodnotenia možných rizík
Objekt rizika

Zdroj rizika

Nežiaduce dôsledky

Pravdepodobnosť

Nedostatočná odborná
pripravenosť
pracovného tímu
Nevysporiadanie
pozemkov, chybná
projektová
dokumentácia
Poškodzovanie
životného prostredia
projektovými aktivitami

Profily členov
pracovného
tímu
Projektová
dokumentácia,
stavebné
povolenia
Interné
dokumenty
obce

Neodborná, nedostatočná
rozpracovanosť stratégie
rozvoja

Nízka

Nemožnosť realizovať
projekt, časové oneskorenie,
predraženie projektu

Veľmi
nízka

Sociálne

Vnímanie projektových
investícií obyvateľmi

Obyvateľstvo
obce

Ekonomické

Rizikové
zaobchádzanie
s rozpočtom
samosprávy

Rozpočet
obce

Druh rizika
Individuálne

Technické

Ekologické

Negatívny dopad až
degradácia životného
prostredia
Obyvateľstvo nebude
súčinné pri realizácii – napr.
vysporiadavanie pozemkov
Zadlženie obce

Veľmi
nízka
Nízka

Veľmi
nízka
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Tab. č. 17: Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHRSR

P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zámery obdobia 2015 – 2018
Rekonštrukcia obecného úradu (2016)
Rekonštrukcia viacúčelovej budovy (2017)
Výstavba miestnej komunikácie v časti Lúčky (2016)
Rekonštrukcia chodníkov (2017)
Výstavba miestnej komunikácie v Riekach (2016)
Rozšírenie a rekonštrukcia verejného vodovodu (2018)
Spracovanie územného plánu (2016)
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a areálu (2017)
Rekonštrukcia pamätníka a vytvorenie oddychovej zóny a verejnej
zelene (2016)
Vybudovanie multifunkčného ihriska pre voľnočasové aktivity (2016)
Vybudovanie detského ihriska (2016)
Vybudovanie outdorového ihriska (2016)
Vybudovanie zberného dvoru odpadového hospodárstva
a kompostoviska (2017)

Zrealizované
2018
Nie
Nie
Nie
2017
Nie
2016
Nie
2019
Nie
Nie
Nie
Nie

Formulár Z 1: Schválenie PHRSR

Schválenie PHRSR
- Názov: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Trenčianske
Dokument

-

Spracovanie

-

Prerokovanie
Schválenie
-

Bohuslavice 2019 – 2023
Hlavné časti dokumentu: Úvod, Analytická časť (A), Strategická časť (B),
Programová časť (C), Realizačná časť (D), Finančná časť (E), Záver
Forma spracovania: PHRSR bol vypracovaný externou firmou v spolupráci so
zamestnancami obecného úradu, obyvateľmi obce, organizáciami pôsobiacimi v obci
a partnermi obce
Obdobie spracovania: 07/2019 – 9/2019
Riadiaci tím – počet členov: 3
Pracovné skupiny – počet skupín: 3, počet členov: hospodárska skupina – 3
členovia, sociálna skupina – 3 členovia, environmentálna skupina – 3 členovia
Externá odborná spolupráca: Gemini Group s. r. o.
Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou: prostredníctvom webovej stránky
obce www.trencianskebohuslavice.sk a dotazníkov
Náklady na spracovanie PHRSR: Bude doplnené
Prerokovanie v orgánoch samosprávy
Verejné pripomienkovanie
PHRSR obce Trenčianske Bohuslavice 2019 – 2023 bol schválený: Bude doplnené.

