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Úvod
Programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (ďalej Programy rozvoja
obce) sa pripravujú podľa novely zákona o podpore regionálneho rozvoja, ktorá bola
schválená dňa 15. októbra 2014 a jej účinnosť je od 1.1.2015. Program rozvoja obce
je jedným zo základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja na Slovensku.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Trenčianske Bohuslavice
2015-2023 predstavuje aktualizovanú verziu Programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja 2005-2007 s výhľadom do roku 2010.
Program rozvoja obce vytvorený v rámci partnerstva pozostáva z:
a) analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu
východiskovej situácie obce, odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a
ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie a využívanie
vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie podmienok
udržateľného rozvoja obce,
b) strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej
vnútorných špecifík a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce
rešpektovaním princípov regionálnej politiky s cieľom dosiahnutia vyváženého
udržateľného rozvoja územia,
c) programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na
zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce,
d) realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho
zabezpečenia formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie
programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu
rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový
harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov
e) finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení
a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja
obce.
Program rozvoja obce Trenčianske Bohuslavice po schválení zastupiteľstvom obce
nadobudne platnosť a stáva sa záväzným dokumentom, ktorý obec pravidelne
monitoruje a správu o jeho plnení predkladá vyššiemu územnému celku každoročne
do 31. mája.
Schválením programu rozvoja obce plní obec jednu z podmienok pre uchádzanie sa
o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ a iných dotačných zdrojov na
podporu svojich aktivít resp. projektových zámerov.
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A. Analytická časť
1. Základná charakteristika obce
Obec Trenčianske Bohuslavice sa nachádza v severozápadnej časti Trenčianskeho
kraja, okres Nové Mesto nad Váhom. Predstavuje vstupnú bránu do Bošáckej doliny,
ktorá je bohatá na podzemné vody, prírodné a kultúrnohistorické pamiatky..

Obec Trenčianske Bohuslavice
Samosprávny kraj
Okres

Starosta - kontakt

Trenčiansky
Nové Mesto nad Váhom
Meno: Ing. Bibiana Naďová
Adresa OÚ : Trenčianske Bohuslavice 135,
913 07 Bošáca
Telefón : 032 / 7782233
Mobil : 0911 242 862
E-mail : starosta@trencianskebohuslavice.sk

Prvá písomná zmienka
Nadmorská výška stredu obce
Katastrálna výmera (ha)
Počet obyvateľov obce k
31.12.2014
Geografické súradnice
Vzdialenosť do najbližších miest

1208
198
641
908
48° 48′ 9.36″ N, 17° 51′ 29.16″ E
Nové Mesto nad Váhom - 7,1 km
Trenčín - 20 km

Obec a jej okolie je považované za jedno
z najstarších archeologických oblastí vďaka nálezu
sídliska lovcov mamutov spred 23 000 rokov. Erb
obce bol prevzatý z pôvodnej pečate Bohuslavíc
a tvorí ho v červenom štíte strieborno odetá sv.
Katarína Alexandrijská so zlatou korunou na hlave.
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Hranice obce tvoria na severe obce Štvrtok, Haluzice a Bošáca, na západe Dolné
Sŕnie, na východe tvorí hranicu 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 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. Obce
a osady mikroregiónu Bošáčka :
Trenčianske Bohuslavice
Haluzice
Bošáca s osadami Zabudišová a Rolincová
Zemianske Podhradie s osadou Zbehová
Nová Bošáca s osadami Kameničné, Španie, Bestinné, Šance, Grúň,
U Ochodnických, Predpoloma I., Predpoloma II.
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. Od okresného mesta Nové Mesto nad Váhom je obec Trenčianske
Bohuslavice vzdialená cca 7,1 km a od krajského mesta Trenčín cca 20 km.
Obec Trenčianske Bohuslavice spoločne s okolitými obcami:

Zdroj: www.openstretmap.org
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2. Demografia a trh práce
2.1 Vývoj počtu obyvateľov
V roku 2004 bol počet obyvateľov v obci Trenčianske Bohuslavice najväčší za
posledných 15 rokov, s počtom obyvateľov 947. Od roku 2004 nastal klesajúci trend
vývoja počtu obyvateľov, ktorý klesol v roku 2011 až na hranicu 897. Medzi rokmi
2004 a 2011 zaznamenávame pokles počtu obyvateľov o takmer 6%. Po tomto roku
opäť nastúpil stúpajúci trend vývoju počtu obyvateľov, ktorý však osciluje okolo počtu
910 obyvateľov. Zmeny počtu obyvateľov od roku 2011 nepresiahli 1% rozdiel medzi
dvoma nasledujúcimi rokmi, trend je však postupne stúpajúci. Ustálený časový vývoj
počtu obyvateľov posledných rokov naznačuje postupný a pomalý rast počtu
obyvateľov v obci Trenčianske Bohuslavice.
Vývoj počtu obyvateľov od roku 2004 do roku 2014 (k 31.12.)
Rok

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Počet
947
obyvateľov

935

930

921

921

919

905

897

903

912

908

Zdroj: Štatistický úrad SR

Vývoj počtu obyvateľov od roku 2004 do roku 2014 (k 31.12.)

Zdroj: DATAcube.statistics.sk

Pokles a rast počtu obyvateľov ovplyvňuje najmä prirodzený prírastok, teda rozdiel
medzi počtom narodených a zomretých a migrácia obyvateľstva, teda rozdiel medzi
prisťahovanými a vysťahovanými občanmi. Ukazovateľ počtu obyvateľov a jeho
vývoja patrí k základným faktorom ovplyvňujúcim ekonomický potenciál rozvoja
územia.
6

Migrácia obyvateľov v obci Trenčianske Bohuslavice od r. 2004 do 2014:
Migrácia
obyvateľstva

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

prisťahovaní

6

22

17

6

21

14

15

34

24

25

20

vysťahovaní

12

27

15

17

21

21

23

18

22

13

28

-6

-5

2

-11

0

-7

-8

16

2

12

-8

Zdroj: DATAcube.statistics.sk

Počet prisťahovaných obyvateľov sa v priebehu posledných 10 rokov neustále menil.
Za posledných 5 rokov však priemerný počet prisťahovaných obyvateľov do obce
vzrástol zo 16 obyvateľov na 23 prisťahovaných obyvateľov ročne. Priemerný počet
vysťahovaných obyvateľov sa za posledných 5 rokov rapídne nemenil a osciloval na
úrovni 20 vysťahovaných obyvateľov ročne. V roku 2014 však dosiahol najväčšie
hodnoty za posledných 10 rokov.
Prirodzený prírastok obyvateľstva v obci Trenčianske Bohuslavice od r. 2004 do
2014 :
Prirodzený
prírastok

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

narodení

7

4

8

4

7

10

5

3

8

5

12

zomretí

5

10

15

2

6

8

11

11

5

8

8

2

-6

-7

2

1

2

-6

-8

3

-3

4

Zdroj: DATAcube.statistics.sk

Počet narodených sa od roku 2004 vyvíjal premenlivo. Nie je značný žiaden
dlhodobý, postupný stúpajúci trend. Priemerný počet narodených v obci sa za
posledných 5 rokov nezmenil a ostal na úrovni 6 narodených obyvateľov ročne.
Počet zomretých nemá taktiež dlhodobo klesajúci ani stúpajúci trend. Z dlhodobého
hľadiska sa priemerný počet zomretých obyvateľov nemenil a osciloval na úrovni 8
obyvateľov ročne. Dlhodobo záporný priemerný prírastok predstavuje bariéru
viditeľnejšieho rastu počtu obyvateľov v obci.
Vývoj migrácie obyvateľov a prirodzeného prírastku v obci Trenčianske Bohuslavice
v období r. 2004 – 2014 :
Rok

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Migrácia
obyvateľstv
a

-6

-5

2

-11

0

-7

-8

16

2

12

-8

Prirodzený
prírastok

2

-6

-7

8

1

2

-6

-8

3

-3

4

-4

-11

-5

-3

1

-5

-14

8

5

9

-4

Zdroj: DATAcube.statistics.sk
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2.2 Veková štruktúra obyvateľstva
Jedným z dôležitých demografických ukazovateľov, ktoré ovplyvňuje potenciál
regionálneho rozvoja a rozvoja obce je vekové zloženie obyvateľstva. Na vekové
zloženie obyvateľstva má vplyv najmä pôrodnosť a úmrtnosť. V obci Trenčianske
Bohuslavice osciloval počet narodených detí do roku 2008 v priemere okolo 6 detí
ročne. Po jednoročnom raste v r. 2010 nastal pokles, ktorý bol prerušovaný výkyvmi
v rastúcej krivke počtu narodených detí. Počet zomretých sa v obci po roku 2009
stabilizoval a pokračuje v mierne klesajúcom trende. Celkovo je vývoj poklesu, resp.
rastu počtu obyvateľov od roku 2001 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi pozitívny.
Rok 2014 priniesol opäť negatívny pokles, čo prerušilo mierne stúpajúci trend. Vývoj
migrácie a prirodzeného prírastku zapríčinil pokles počtu obyvateľov obce
Trenčianske Bohuslavice za posledných desať rokov o 4%.
Na disproporciu medzi podielom obyvateľstva v predproduktívnom a poproduktívnom
veku poukazuje index starnutia, čo je pomer osôb v poproduktívnom veku (65+)
k počtu osôb v predproduktívnom veku (do 15r.) násobený 100. Pri hodnote väčšej
ako 100 možno hovoriť o regresívnom, pri hodnote menšej ako 100 o progresívnom
vekovom zložení obyvateľstva.

Vekové zloženie obyvateľov obce podľa sčítania obyvateľov bytov a domov z roku
2011:
vek

muži

ženy

spolu

do 15r

44

53

97

15-29

135

103

238

30-49

142

149

291

50-64

93

75

168

65-84

35

64

99

85+

3

3

6

Zdroj: SOBD r. 2011

8

Index starnutia v obce Trenčianske Bohuslavice = 105/97 x 100 = 108.
Index starnutia obyvateľov obce Trenčianske Bohuslavice je 108. Z toho vyplýva, že
obyvateľstvo je tesne nad hranicou medzi regresívnym a progresívnym zložením
obyvateľstva. Mierne progresívne zloženie obyvateľstva predstavuje typickú úroveň
zloženia obyvateľstva obcí na Slovensku. V roku 2014 sa úroveň zloženia
obyvateľstva posunula smerom k zvýšeniu regresívnosti zloženia obyvateľstva, čo
predstavuje negatívny progres v zložení obyvateľstva.
Najpočetnejšiu vekovú kategóriu tvorilo v roku 2011 v obci Trenčianske Bohuslavice
101 obyvateľov v kategórii 20-24 rokov. Druhá najpočetnejšia kategória bola
v rozmedzí 45-49 rokov s počtom obyvateľov 91.
Vývoj počtu obyvateľov v obci Trenčianske Bohuslavice podľa pohlavia od roku 2004
do r. 2014:
Rok

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Muži

467

469

467

463

464

463

458

450

455

461

463

Ženy

480

466

463

458

457

456

447

447

448

451

445

Zdroj: DATAcube.statistics.sk
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Vývoj počtu obyvateľov podľa pohlavia v grafickej podobe.

Veková štruktúra obyvateľstva v obci Trenčianske Bohuslavice je progresívneho
zloženia čo zapríčinil pretrvávajúci pozitívny počet narodených a pomerne vysoká
úmrtnosť starších obyvateľov. Vďaka dlhovekosti žien, ktorých je po 65. roku života
takmer dvakrát viac ako mužov sa udržuje zloženie obyvateľstva obce blízko hranice
regresívnosti a progresívnosti. Aj napriek tomuto faktu sa rozdiel medzi počtom
mužov, ktorých bolo v roku 2014 o 4% viac, a počtom žien v obci neustále zvyšuje.

2.3 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
Ukazovateľ vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva predstavuje ďalší významný faktor
ovplyvňujúci regionálny rozvoj a rozvoj obce. Je predpokladom zvyšovania úrovne
života obyvateľov obce, ako aj potenciál zníženia nezamestnanosti obyvateľov, resp.
uplatnenia obyvateľstva na trhu práce, prípadne zamestnávanie obyvateľov obce.
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie obyvateľov obce podľa SOBD z roku 2011 :
Dosiahnuté vzdelanie

počet

Základné

125

Učňovské (bez maturity)

152

Stredné odborné (bez maturity)

107

Úplné stredné učňovské (s maturitou)

40

Úplné stredné odborné (s maturitou)

235

Úplné stredné všeobecné

36
10

Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské bakalárske
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské
Vysokoškolské doktorandské
Vysokoškolské spolu
Bez školského vzdelania
Nezistené
Spolu

10
21
50
3
71
97
23
899

Zdroj: SOBD r. 2011

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva obce v grafickom vyjadrení:

Z uvedených údajov vyplýva, že v obci prevažujú obyvatelia s odborným stredným
vzdelaním s maturitou, učňovským vzdelaním s maturitou a stredným všeobecným
vzdelaním (34,59%). Stredné vzdelanie bez maturity dosiahlo 11,90% obyvateľov.
Pomer vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov je relatívne malý, pričom
vysokoškolské vzdelanie dosiahlo 9,34%. Podiel vysokoškolsky vzdelaných
obyvateľov v Trenčianskom kraji bol v roku 2011 12,5%.
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2.4 Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania
Náboženské vyznanie
Rímskokatolícka cirkev

704

Gréckokatolícka cirkev

3

Pravoslávna cirkev

0

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

74

Evanjelická cirkev metodistická

0

Apoštolská cirkev

1

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

0

Bez vyznania

60

Iné

1

Nezistené

56

Spolu

899

Zdroj: SOBD r. 2011

K náboženskému vyznaniu rímsko-katolíckeho vierovyznania sa v obci Trenčianske
Bohuslavice v roku 2011 hlásilo 78,11% obyvateľov. K Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania sa prihlásilo 8,23% obyvateľov. Bez náboženského vyznania
bolo 60 obyvateľov, čo predstavuje 6,67% obyvateľov obce. Pomerne veľkú časť
obce sa nepodarilo identifikovať až 56 obyvateľov, čo predstavuje 6,23%.

2.5 Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti
Rozdelenie obyvateľov obce Trenčianske Bohuslavice na základe národnosti podľa
SOBD z roku 2011 :
Národnosť

počet

Slovenská

854

Maďarská

1

Nemecká

1

Česká

1

Bulharská

1

Moravská

1

nezistená

40

iné

0

spolu

899

Zdroj: SOBD r. 2011
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Rozdelenie obyvateľov podľa národností v grafickej podobe.

V roku 2011 žilo na území obce Trenčianske Bohuslavice takmer 95% obyvateľov
slovenskej národnosti. Nepodarila sa zistiť národnosť u 40 osôb, čo predstavuje
4,45%. Ostatné národnosti tvoria v obci len zanedbateľné percento.

2.6 Zamestnanosť a nezamestnanosť
Zamestnanosť, resp. nezamestnanosť je jedným zo sprievodných javov trhovej
ekonomiky a stále viac sa stáva ekonomickým a sociálnym problémom regiónov.
Zmeny v slovenskej ekonomike sa vo všeobecnosti prejavujú poklesom
zamestnanosti. Vysoká nezamestnanosť má za následok pokles životnej úrovne
obyvateľov a vzniká tlak na lacnú pracovnú silu. Postupne rastie počet pracovných
miest v sektore služieb. Ani vzdelanostná úroveň, či vek nemajú pri zamestnanosti
výraznejší vplyv.

Odvetvie ekonomickej činnosti
Pestovanie plodín a chov zvierat,
poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Lesníctvo a ťažba dreva
Iná ťažba a dobývanie
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov

muži

Ekonomicky aktívne osoby
z toho dochádza do
ženy spolu
zamestnania

8

3

11

8

2
0
6
1
1
1
0

0
1
4
0
4
5
1

2
1
10
1
5
6
1

2
1
9
1
5
3
0
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Spracovanie dreva a výroba
výrobkov z dreva a korku okrem
nábytku; výroba predmetov zo
slamy a prúteného materiálu
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových
minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem
strojov a zariadení
Výroba počítačových,
elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel,
návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných
prostriedkov
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a
prístrojov
Dodávka elektriny, plynu, pary a
studeného vzduchu
Zber, úprava a dodávka vody
Zber, spracúvanie a likvidácia
odpadov; recyklácia materiálov
Výstavba budov
Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
Veľkoobchod a maloobchod a
oprava motorových vozidiel a
motocyklov
Veľkoobchod, okrem motorových
vozidiel a motocyklov
Maloobchod okrem motorových
vozidiel a motocyklov
Pozemná doprava a doprava
potrubím
Skladové a pomocné činnosti v
doprave
Poštové služby a služby kuriérov
Ubytovanie
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev

1

1

2

2

5

5

10

8

4

0

4

3

4

1

5

4

15

2

17

15

7

9

16

16

33
12

34
6

67
18

63
14

1

2

3

2

0

1

1

1

5

0

5

5

1

1

2

2

6

0

6

6

1

0

1

1

3

0

3

3

8
4
15

2
1
2

10
5
17

9
3
16

5

1

6

6

14

13

27

23

15

15

30

27

26

6

32

29

9

2

11

10

1
1
6

1
9
17

2
10
23

2
9
20
14

Telekomunikácie
Počítačové programovanie,
poradenstvo a súvisiace služby
Informačné služby
Finančné služby, okrem poistenia a
dôchodkového zabezpečenia
Poistenie, zaistenie a dôchodkové
zabezpečenie okrem povinného
sociálneho poistenia
Pomocné činnosti finančných
služieb a poistenia
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Právne a účtovnícke činnosti
Vedenie firiem; poradenstvo v
oblasti riadenia
Architektonické a inžinierske
činnosti; technické testovanie a
analýzy
Ostatné odborné, vedecké a
technické činnosti
Prenájom a lízing
Sprostredkovanie práce
Bezpečnostné a pátracie služby
Činnosti súvisiace s údržbou
zariadení a krajinnou úpravou
Administratívne, pomocné
kancelárske a iné obchodné
pomocné činnosti
Verejná správa a obrana; povinné
sociálne zabezpečenie
Vzdelávanie
Zdravotníctvo
Starostlivosť v pobytových
zariadeniach (rezidenčná
starostlivosť)
Sociálna práca bez ubytovania
Činnosti členských organizácií
Oprava počítačov, osobných potrieb
a potrieb pre domácnosti
Ostatné osobné služby
Nezistené
Spolu

1

0

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

2

2

2

1

1

2

2

1

2

3

1

1
0

2
1

3
1

3
1

0

1

1

1

2

0

2

2

1

0

1

1

1
6
5

1
4
0

2
10
5

2
8
4

0

2

2

1

1

0

1

1

13

13

26

25

5
6

14
10

19
16

19
14

0

2

2

2

0
0

1
2

1
2

1
1

1

1

2

2

0
14
280

3
9
222

3
23
502

3
17
444

Zdroj: SOBD r. 2011
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Z tabuľky je zrejmé, že ekonomicky aktívnych osôb v obci Trenčianske Bohuslavice
podľa SOBD v r. 2011 bolo spolu 502, čo predstavovalo 55,96% z celkového počtu
obyvateľov obce. Tento počet predstavoval nadpriemer v rámci Trenčianskeho kraja
(49,2%). Až 444 obyvateľov dochádza za prácou mimo trvalého bydliska, čo
predstavuje až 88,45% z ekonomicky aktívnych obyvateľov obce Trenčianske
Bohuslavice.
Počet nezamestnaných v obci Trenčianske Bohuslavice v rokoch 2004 - 2014
Rok
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evidovaný
uchádzači o
62
31
32
19
33
65
47
47
47
34
33
zamestnanie
Zdroj: DATAcube.statistics.sk

Počet evidovaných uchádzačov o prácu mal od roku 2004 klesajúci trend, pričom
v rokoch 2008-2009 prišiel nárast v porovnaní z rokom 2007 až o takmer 70 %. Po
roku 2009 počet evidovaných uchádzačov nabral opäť klesajúci trend. V roku 2014
bol počet evidovaných uchádzačov o prácu 33, čo predstavuje takmer o polovicu
menej ako v roku 2009.
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3. Krajina a životné prostredie
3.1 Geomorfologické členenie územia
Geomorfologické členenie územia predstavuje priestorové rozloženie
geomorfologických
jednotiek
rôznej
taxonomickej
úrovne
v mapovanom
mikroregióne.
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 fluviálnodenudačný 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:
Sústava: Alpsko – himalájska
Podsústava: Karpaty
Provincia: Západné Karpaty
Subprovincia: Vonkajšie Západné Karpaty
Oblasť: Slovensko-moravské Karpaty
Celok: Biele Karpaty, Bošácke bradlá,
oddiel :Bielokarpatské podhorie

3.2 Geologická stavba územia
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.

3.3 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
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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.
3.4 Ovzdušie
Stav a znečistenie 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.
Ovzdušie obce Trenčianske Bohuslavice a jeho kvalita sú ovplyvňované najmä
svojou 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.
Územie patrí v rámci kvality ovzdušia medzi oblasti s miernym znečistením.
V obci sa nenachádzajú žiadne väčšie zdroje znečisťovania ovzdušia. Obec je
plynofikovaná. V obci nie sú žiadne známe zdroje znečisťovania ovzdušia.

3.5 Podzemné a povrchové vody
Oblasť Považského podolia, v ktorom sa nachádza 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 Trenčianske Bohuslavice 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.
V rámci okolia obce sa nachádza vodný areál Zelená voda, ktorý je navštevovaný
areál v rámci rekreačného cestovného ruchu.
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3.6 Pôda
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.
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.
Údaje o pôdnom fonde v katastrálnom území obce Trenčianske Bohuslavice :
Celková rozloha katastrálneho územia

641 ha

Poľnohospodárska pôda

286 ha

Lesná pôda

224 ha

Vodná plocha

37 ha

Zastavaná plocha a nádvoria

59 ha

Ostatné plochy

35 ha

Záhrady

16 ha

Ovocné sady

2 ha

Zdroj : www.katasterportal.sk

Percentuálne zastúpenie z celkovej plochy katastrálneho územia:
a) zalesnenej plochy:
35 %
b) poľnohospodárskej pôdy (s melioráciami):
45 %
V katastrálnom území obce sa taktiež nachádzajú menej úrodné gleje, ktorý sú
využívané najmä ako pastviny a lúky. Sú charakteristické ťažkou obrábateľnosťou
a vysokou mierou vlhkosti a spodných vôd. Organozeme, ktoré sú taktiež zastúpené
na území obce sa vyznačujú vlhkomilnou vegetáciou a lužnými lesmi.
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3.7 Lesy - Súčasná štruktúra využitia lesného pôdneho fondu

Lesné porasty v pôdnom fonde zaberajú rozlohu 224 ha, čo predstavuje 35%
celkového územia obce. V katastrálnom území sa vyskytujú najmä lužné lesy
nížinné, lužné lesy podhorské a horské, lužné lesy vŕbovo-topoľové, dubovo-hrabové
lesy karpatské a i.

3.8 Chránené územia prírody
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.
V okolí obce sa nachádzajú prírodne chránené oblasti : Haluzická tiesňava, Park
v Zemianskom Podhradí, Beckovské hradné bralo, Sychrov a Lipový sad v Beckove.

3.9 Biocentrá a biokoridory
Biocentrá – predstavujú ekosystémy alebo skupiny ekosystémov, ktoré
vytvárajú trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na
zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev. Sú tvorené najstabilnejšími prvkami
krajinnej štruktúry.
Biokoridory – sú to líniové prvky, teda priestorovo prepojené súbory
ekosystémov, ktoré spájajú biocentrá a umožňujú migráciu a výmenu genetických
informácií živých organizmov a ich spoločenstiev. Priestorovo na ne nadväzujú
interakčné prvky.
Územím okresu Nového Mesta nad Váhom, do ktorého patrí obec Trenčianske
Bohuslavice prebiehajú 4 nadregionálne a 9 regionálnych biokoridorov. V okolí sa
formujú biocentrá Zelená Voda a Turecký vrch.
V rámci nadregionálneho biokoridoru je na území obce časť v povodí starého ramena
Váhu, v ktorom sa formujú kombinované spoločenstvá, najmä lesné a lúčno-stepné.
V katastrálnom území obce sa nachádzajú prírodné rezervácie Hájnica a Turecký
vrch.
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3.10 Flóra a fauna
3.10.1 Flóra
3.10.1.1 Potenciálna prirodzená vegetácia
Geobotanické členenie predstavuje rozmiestnenie klimaxových rastlinných
spoločenstiev, je teda vyjadrením potenciálnej štruktúry krajiny (predstavuje
vegetáciu, ktorá by sa na danom území vyvinula, keby na krajinu nepôsobil človek).
Porovnaním rekonštruovaných jednotiek vegetácie so súčasným stavom získavame
informáciu
o neexistujúcich
alebo
ohrozených
spoločenstvách
ako
aj
o spoločenstvách, ktoré budú východiskové pre návrh nových biocentier
a biokoridorov.
V katastrálnom území obce Trenčianske Bohuslavice sa nachádzajú najmä tieto
jednotky potenciálnej prirodzenej vegetácie:
Lužné lesy nížinné
Lužné lesy podhorské a horské
Lužné lesy vŕbovo-topoľové
Dubovo - hrabové lesy karpatské
3.10.1.2 Regionálne členenie flóry
Pestrosť bioty Zeme, jej diferenciácia, ktorú spôsobila evolúcia a najmä rôzne
ekologické podmienky počas uplynulých geologických období sa odrážajú
v charaktere rozšírenia rastlinstva a živočíšstva na povrchu našej planéty.
Reálna vegetácia je vegetácia, ktorá sa v území vyskytuje v súčasnosti a je
značne odlišná od pôvodnej – potenciálnej prirodzenej vegetácie.
V oblasti sa nachádzajú prevažne lužné a nivné lesy spoločne s dubovohrabovými karpatskými lesmi. 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.
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V južnej časti, charakteristickej pásmom vážskej nivy sa vyskytujú prevažne brest
hrabolistý, jaseň štíhly, jaseň úzkolistý, jeľša lepkavá, topoľ a vŕba.
V chránenej krajinnej oblasti Turecký vrch sa nachádza 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.
3.10.2 Fauna
3.10.2.1 Regionálne členenie fauny

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.

22

4. 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 úkazov,
taktiež je možnosť kultúrneho a spoločenského života v regióne, ako aj realizácia
športových aktivít. Mikroregión Bošáčka je známy najmä bošáckou slivovicou, ktorá
sa vyrába v liehovarníckej firme v centre obce Bošáca.

4.1 Analýza potenciálu obce Trenčianske Bohuslavice pre rozvoj cestovného
ruchu
Prvá písomná zmienka o obci Trenčianske Bohuslavice je z roku 1208.
Písomná zmienka je spojená s listinou vydanou Ostrihomskou kapitulou na podnet
nitrianskeho župana Tomáša, kde sa prvýkrát vyskytoval údaj o tzv. prédiu, teda
osade s názvom Buczlai. Postupne sa názov tejto osady menil až na dnešnú formu,
Trenčianske Bohuslavice.
4.1.1 Prírodné zaujímavosti
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 pahorkatinnom území severnej
časti obce a smeruje na juh cez nivy Váhu, kde sa vlieva.
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.
4.1.2 Architektonické a historické zaujímavosti
Územie obce Trenčianske Bohuslavice bolo podľa archeologických nálezov
obývané už v dobe kamennej. V období neolitu bolo na území sídlo s kanelovanou
keramikou, hromadný nález bronzov. Územie mikroregiónu Bošáčka patrí ku kultúrne
pomerne bohatým regiónom vďaka archeologickým nálezom a stavbám na danom
území.
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Medzi dominanty obce Trenčianske Bohuslavice patrí Baroková kaplnky
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. Erdôdyho. 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. V kaplnke sa taktiež nachádza 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 pribl. 23 000 rokov. Neskôr sa pri území 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.
4.1.3 Infraštruktúra cestovného ruchu a služby cestovného ruchu
V obci je pomerne dobre vybudovaná infraštruktúra cestovného ruchu. Návštevníci
majú možnosť širokej škály služieb.
Ubytovacie služby sú poskytované v penzióne Žákovic, ktorý poskytuje
ubytovacie ako aj stravovacie služby. Penzión Žákovic sa nachádza na konci obce
smerom na obec Bošáca. Penzión má kapacitu 40 lôžok v dvoj a trojlôžkových
izbách. Ubytovací komplex Leo, ktorý sa nachádza pri hlavnom cestnom ťahu medzi
Novým Mestom nad Váhom a Trenčínom. Ubytovňa prešla rekonštrukciou v roku
2008. V ubytovni sa nachádzajú luxusné apartmány a kapacita ubytovne je 60 osôb.
V obci je stravovacie zariadenie v penzióne Žákovic, Hostinec u Bobra, Hostinec
Relax Inn a motorest pri hlavnom cestnom ťahu 61 medzi Novým Mestom nad
Váhom a Trenčínom.
Športovo-rekreačné zariadenia - v obci je vybudovaný športový areál pozostávajúci
z futbalového ihriska, telocvične. V roku 2014 sa vybudovalo detské ihrisko, ktoré je
k dispozícii mamičkám s deťmi.
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Z hľadiska turistiky je zaujímavý hrebeň Hájnica 341 m.n.m. na severe, na ktorom je
vybudovaná rozhľadňa (viď. na obrázku) a na juhu Turecký vrch 345 m.n.m.
Neďaleko obce sa pri Novom Meste nad
Váhom nachádza rekreačný areál Zelená
voda. 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.

Kultúrne zariadenia a aktivity – z kultúrneho a spoločenského hľadiska je občanmi
využívaný multifunkčný areál obce, kde sa konajú rôzne kultúrne a spoločenské
podujatia. Na podporu kultúry v obci je využívaná viacúčelová budov, ktorá poskytuje
sídlo obecnej knižnici. V roku 2011 prebehla rekonštrukcia okien viacúčelovej budovy
a v roku 2012 prebehla dodatočná rekonštrukcia kúrenia v tejto budove. V obci sa
nachádza dom smútku, ktorý v roku 2012 prešiel rekonštrukciou. Obec Trenčianske
Bohuslavice nemá kultúrny dom, ktorý by predstavoval stredisko kultúry v obci.
4.1.3 Kultúrne a športové podujatia
Majáles, ktorý organizuje DHZ Trenčianske Bohuslavice. Obec organizuje stavanie
mája, deň matiek, cesta rozprávkovým lesom organizovaná pre deti, posedenie
s dôchodcami, oslava dňa sv. Mikuláša.
Medzi tradičné veľmi obľúbené podujatia ktoré obec organizuje 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
regionu.

Slovácka jaternica

Cesta rozprávkovým lesom
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Najvýznamnejším podujatím v oblasti je festival Žákovic open, ktorý nadobudol
dlhoročnú tradíciu a pomerne veľkú popularitu. Festival sa každoročne koná od roku
2001. Na festivale sa zúčastňujú známe kapely a je špecifický rodinnou atmosférou.
V súčasnosti navštevuje festival niekoľko tisíc návštevníkov.
Festival Žákovic open

Z hľadiska športových aktivít obyvateľstva pôsobí v obci futbalový klub, ktorý
reprezentuje obec v úrovniach 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 vzniklo Poľovnícke združenie a bohatú tradíciu má v obci Trenčianske
Bohuslavice Dobrovoľný hasičský zbor založený v roku 1934. V súčasnosti má zbor
58 členov a realizuje najmä výcvikové a preventívne aktivity a aktivity v súťažnej
oblasti. Združenie organizuje rôzne plesy a majáles.
4.1.4 Propagácia
Obec má zaujímavo a prehľadne spracovanú svoju internetovú stránku, kde
informuje obyvateľov ako aj návštevníkov obce o dôležitých informáciách ohľadom
života v obci. Na propagácii obce sa výrazne podieľa mikroregión Bošáčka svojimi
aktivitami a taktiež hudobný festival Žákovic open, ktorý nabral rozmery
spoločenského podujatia významného v rámci celého kraja. Mikroregión aktívne
spolupracuje s mikroregiónmi v rámci Slovenskej republiky ako aj cezhraničnej
spolupráce najmä s mikroregiónom Bojkovsko, s ktorým spolupracovali na
vybudovaní cykloturistických trás, Rozhľadne Lopeník a organizovanie rozličných
kultúrnych a spoločenských podujatí.
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5. Občianska infraštruktúra
Jedným z hlavných cieľov podpory regionálneho rozvoja podľa zákona č.
309/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov o podpore regionálneho rozvoja je aj
zvyšovanie zamestnanosti a životnej úrovne obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení
trvalo udržateľného rozvoja. Obnova a regenerácia občianskej infraštruktúry
prospieva k zvyšovaniu kvality životnej úrovne a rozvoj spoločenského kapitálu na
miestnej a regionálnej úrovni a atraktívnosť oblasti pre príchod investorov ako aj
nových obyvateľov.
5.1. Školská infraštruktúra
Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry je predpokladom pre vyššiu kvalitu
vzdelávania, ktorá súvisí aj s vyššou mierou zamestnanosti. Aktívnejšie obyvateľstvo
znamená aj nárast životnej úrovne a prispievanie k ekonomickému rastu.
S účinnosťou od 1.7.2002 prešli materské školy, základné školy a základné
umelecké školy do zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a miest na základe zákona č.
416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy.
V obci Trenčianske Bohuslavice sa nachádza materskou škola. V súčasnosti
je potrebná rekonštrukcia budovy a zvýšenie kapacity materskej školy. Za
posledných desať rokov navštevovalo materskú škôlku ročne priemerne 24 detí,
pričom maximálna kapacita sa mení podľa potrieb v rámci jednotlivých rokov.
Základná škola bola v obci v roku 2015 zrušená z dôvodu nedostatku detí.
Najbližšie základné školy z hľadiska obce Trenčianske Bohuslavice sa
nachádzajú v obciach Bošáca a Nová Bošáca. Väčšina detí navštevuje základné
školy v okolitých mestách, najmä Nové Mesto nad Váhom. Najbližšie stredné školy
sa nachádzajú v mestách Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá a Trenčín.
Počet detí materskej školy od roku 2005 do roku 2014 v obci Trenčianske
Bohuslavice :
Rok

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

Počet
detí

22

22

24

25

23

24

30

27

24

22

Zdroj: štatistika obce Trenčianske Bohuslavice

Pre potreby materskej škôlky bolo v roku 2014 vybudované detské ihrisko. V roku
2011 prešla budova základnej školy a materskej škôlky rekonštrukciou okien.
V súčasnosti je nevyhnutná sanácia stien budovy materskej škôlky a oprava dlažby
na terase.

27

5.2 Kultúrna a športová infraštruktúra
Obec Trenčianske Bohuslavice využíva pre kultúrne a spoločenské potreby
a podujatia športový areál a obecné priestory. Organizujú sa tu mnohé športové,
kultúrne a spoločenské podujatia.
Pre kultúrne potreby je z časti využívaná viacúčelová budova. Viacúčelová budova
slúži ako sídlo obecnej knižnice. Tá je k dispozícii širokej verejnosti každú sobotu.
V rámci obce a ich kultúrnych zariadení sa realizujú mnohé kultúrne, spoločenské
a športové podujatia napr. stavanie mája, deň matiek, cesta rozprávkovým lesom,
stretnutie s dôchodcami, Mikuláš a i. V súčasnosti je potrebná rekonštrukcia časti
viacúčelovej budovy Trenčianske Bohuslavice.
V rámci športovej infraštruktúry je obyvateľom k dispozícii športový areál
pozostávajúci z futbalového ihriska a telocvične.

5.3 Zdravotná a sociálna infraštruktúra
V obci Trenčianske Bohuslavice sa nachádza zdravotné stredisko spoločne s
lekárňou, kde sídli všeobecný lekár pre dospelých. Ordinačné hodiny má počas
celého týždňa okrem štvrtka.
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.
V obci sa nenachádza ani domov dôchodcov, ani hospic. Pre obyvateľov odkázaných
na obdobnú formu sociálnych služieb je v súčasnosti možnosť opatrovateľskej
služby, ako jediná forma terénnych sociálnych služieb. V obci je vypracovaný
komunitný plán sociálnych služieb obce 2012 - 2017.
Zdravotný stav obyvateľstva má významný vplyv na celkovú ekonomickú
situáciu krajiny aj regiónu. Preto otázka zdravotného stavu obyvateľstva je veľmi
dôležitá a je potrebné sa ňou zaoberať. Obce musia vychádzať svojim obyvateľom
v ústrety a musia dbať o ich zdravotný stav. Lekár sídli vo viacúčelovej budove,
priestory ambulancie prešli v poslednej dobe rekonštrukciou, budova však vyžaduje
ďalšiu rekonštrukciu.
Budovanie a tvorba sociálnej infraštruktúry pomáha nárastu poskytovania
sociálnej starostlivosti a služieb a tiež prispieva k zvyšovaniu kvality života občanov,
ktorí potrebujú zariadenia sociálnej starostlivosti a ich služby.
V zmysle zákona NR SR č. 416/2001 Z. z.. o prechode niektorých kompetencií
z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších
predpisov prešla na obce rozhodovacia pôsobnosť o poskytovaní opatrovateľskej
služby poskytovanej občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú
pomoc inej osoby.
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5.4 Občianska vybavenosť a samospráva
Obec poskytuje nasledovné služby občianskej vybavenosti: potraviny /1/,
pohostinstvo /3/, army shop /1/, kaderníctvo /1/, penzión /1/, ubytovňa /1/, motorest
s čerpacou stanicou /1/, reštaurácia /3/, lekáreň /1/
Okrem uvedených zariadení sa v obci nachádza pošta, ktorá od roku 2009
vykonáva prevádzku ako podávacia pošta. Doručenie zásielok je zabezpečené
poštou Bošáca.
Obec Trenčianske Bohuslavice sa nachádza pri hlavnom cestnom ťahu medzi
krajským mestom Trenčín a okresným mestom Nové Mesto nad Váhom, v ktorého
susedstve sa taktiež nachádza, čo značí možnosť jednoduchého vycestovanie za
službami mestského typu v blízkosti obce.
5.5 Bývanie
Bývanie predstavuje jednu zo základných potrieb pre kvalitný život. Úroveň bývania
a podpora zvyšovania úrovne bývania v obci je základným faktorom rastu počtu
obyvateľov a taktiež rastu kvality životných podmienok v obci.
Stav bytovej politiky podľa SOBD v r. 2011 uvádzame v nasledovnej tabuľke:

Obyvatelia podľa podmienok bývania
Obyvateľstvo podľa
podmienok bývania

pohlavie

počet

muži

442

ženy

435

Obyvatelia kolektívneho
obydlia

muži

0

ženy

0

Obyvatelia inej obytnej
jednotky

muži

0

ženy

0

muži

0

ženy

0

Obyvatelia bytu

Bezdomovci

spolu

877
0
0
0

Zdroj: DATAcube.statistics.sk

Z tabuľky vyplýva, že v roku 2011 bývalo v bytoch z celkového počtu obyvateľov 897
97,7% obyvateľov obce, bezdomovcov bolo 0% a nezistený stav predstavoval 2,2%
obyvateľov obce. Tento stav potvrdzuje dostatočný počet domov a obytných budov
v obci, aby zabezpečil potreby všetkých obyvateľov. V roku 2010 bol v obci
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Trenčianske Bohuslavice vybudovaný obytný dom s počtom bytov 14. Obytný dom
slúži pre obyvateľov a rodiny s deťmi.

30

6. Technická infraštruktúra
6.1 Doprava
V obci sa nachádzajú miestne komunikácie a cesty v správe TSK v dĺžke cca 7 km.
Technický stav komunikácií je pomerne vyhovujúci. V niektorých častiach obce nie je
vybudovaná cestná komunikácia. .
Dopravné spojenie obce s okolitými obcami a okresnými mestami Nové Mesto nad
Váhom a Trenčín je realizované autobusovou dopravou 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.
6.2 Zásobovanie pitnou vodou
Zdroj pitnej vody sa v katastri obce nachádza v obci Štvrtok. Patrí medzi pomerne
významný zdroj pitnej vody, keďže z časti 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% domov v obci.

6.3 Kanalizácia, likvidácia splaškových vôd, ČOV
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 Túto
službu zabezpečuje obecný úrad Trenčianske Bohuslavice.

6.4 Plynofikácia
Obec Trenčianske Bohuslavice je v plnom rozsahu plynofikovaná. V roku 1992 bol
v obci vybudovaný plynovod, pričom je naň v súčasnosti napojených cca 95 %
domov v obci.

6.5 Elektrifikácia a verejné osvetlenie
Rozvody elektrickej energie sú zrealizované v celej obci, pričom sú prevažne
nadzemné.
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Verejné osvetlenie prešlo čiastočnou rekonštrukciou v roku 2005. Verejné osvetlenie
sa v obci čiastočne a postupne obmieňa podľa potreby.
6.6 Miestny rozhlas
Obec je pokrytá sieťou miestneho rozhlasu, pričom tento je využívaný na obecné
spravodajstvo, oznamy obce, občanov a miestnych spoločností. V súčasnosti je
potreba rekonštrukcie a modernizácie miestneho rozhlasu.

6.7 Telekomunikačné siete
V obci sú zavedené telekomunikačné káble s možnosťou napojenia všetkých
obyvateľov, občianskej vybavenosti i podnikateľských subjektov. Telekomunikačné
káble a prípojky sú nadzemné. Obec Trenčianske Bohuslavice je telekomunikačne
dostupná prostredníctvom telefónnej siete spoločnosti T-Comu s možnosťou
pripojenia pevnej linky. Územie obce je pomerne dobre pokryté signálom mobilných
operátorov vrátane 3G siete. Káblová televízia v obci nie je zavedená.

6.8 Internet a informačné systémy
V súčasnosti využívajú služby poskytovateľov internetu domácnosti ako aj miestne
podnikateľské subjekty. V rámci internetovej siete ponuku spoločnosti T-Comu
dopĺňajú traja poskytovatelia WIFI pripojenia. V obci je možnosť širokopásmového
internetu.

6.9 Odpadové hospodárstvo
Komunálny odpad vyprodukovaný v obci je raz za dva týždne odoberaný
a zneškodňovaný zmluvným partnerom Technické služby Nové Mesto nad Váhom.
Odpad sa vyváža na prekládku v Novom Meste nad Váhom. Separovaný odpad plasty Marius Pedersen. Vyprázdňovanie a vyvážanie žúmp podľa potreby realizuje
obec vlastným vozidlom. Obecný úrad zabezpečuje taktiež vývoz separovaného
odpadu – papier, sklo.

6.10 Tepelné hospodárstvo
Teplo a teplá úžitková voda je zabezpečovaná prostredníctvom lokálnych domových
kotolní na plyn, uhlie, pevné palivo a elektrickú energiu.
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7. Ekonomické subjekty v obci
Počet podnikateľských subjektov spoločne s podielom ekonomicky aktívnych
obyvateľov a nezamestnanosťou v obci je smerodajný pre určenie potenciálu rozvoja
obce a zvyšovanie úrovne kvality života obyvateľov. Vznik podnikateľských subjektov
v obci predstavuje možnosť a potenciál zamestnávania obyvateľov obce a tým
znižovanie nezamestnanosti.
Vybrané ekonomické subjekty v obci v roku 2015:
Názov subjektu, adresa
CIV, spol. s r.o.,
Trenčianske Bohuslavice , 913
06 Trenčianske Bohuslavice

Zameranie činnosti
Veľkoobchod s ostatnými
domácimi potrebami

Počet Založenie Základné
zamest. subjektu
imanie
10-19

28.2.1994

6 639

5-9

27.7.2012

5 000

LEO INDUSTRIAL PARK
Prenájom a prevádzkovanie
CORPORATION, s.r.o.,
vlastných alebo prenajatých
Trenčianske Bohuslasvice 232,
nehnuteľností
913 07 Trenčianske Bohuslavice

10-19

8.1.2010

30 000

Marián Žákovic,
Trenčianske Bohuslavice 248,
Služby pohostinstiev
913 06 Trenčianske Bohuslavice

10-19

5.12.1991

Fyzická
osoba

De Paauw Recycling Slovakia s.
Ostatný maloobchod v
r. o.,
nešpecializovaných
Trenč.Bohuslavice 232, 913 07
predajniach
Trenčianske Bohuslavice

Zdroj : vsetkyfirmy.sk

Tabuľka a graf vyjadrujú počet právnických osôb v obci Trenčianske Bohuslavice od
roku 2004 do roku 2014.
Rok
Počet
právnických
osôb

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

8

13

15

19

22

26

27

26

25

30

32

Zdroj: DATAcube.statistics.sk
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Počet právnických osôb v obci Trenčianske Bohuslavice od roku 2004 narastal
a v roku 2014 bol v obci v porovnaní s rokom 2004 štvornásobne väčší počet
právnických osôb. V roku 2014 tvorilo 64% všetkých spoločností v obci fyzické
osoby. Právnické osoby sú v obci zväčša špecifické zamestnávaním viac ako 5 osôb.
Právnických osôb bolo v roku 2014 36% z celkového počtu spoločností v obci.

Abecedný zoznam podnikateľských subjektov so sídlom v obci Trenčianske
Bohuslavice :
1
Anotip s.r.o.
2
BíLa, s.r.o.
3
CIV, spol. s.r.o.
4
De Paauw Recycling Slovakia s.r.o.
5
Detrans s.r.o.
6
EKOSTYL SK, s.r.o.
7
EMON s.r.o.
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Fi - meat s.r.o.
GREENSTAV SK, s.r.o.
HAVIERNIK, s.r.o.
HIMKO s.r.o.
Chempos, s.r.o.
K + M špedícia spol. s.r.o.
K-TRANS s.r.o.
LEO INDUSTRIAL PARK CORPORATION
s.r.o.
LOBETRANS, s.r.o.
MARTSTEEL, s.r.o.
MERANGE, s.r.o.
NM reality s.r.o.
PKS - MONT s.r.o.
REALIMEX, spol. s.r.o.

Zdroj : vsetkyfirmy.sk

Pre uvedenie podrobnejšieho charakteru podnikania a základných údajov o firmách
v rámci tohto programového dokumentu nie je dôvod, nakoľko dochádza k častým
zmenám v údajoch firiem. Uvedené sú právnické osoby, ktoré zamestnávajú v rámci
obce relevantný počet zamestnancov.
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8. Rozpočet obce, štruktúra majetku a cudzích zdrojov

Obecná samospráva môže ovplyvniť ekonomický rozvoj v obci viacerými
spôsobmi:
 finančnými zdrojmi, ktorými disponuje v príjmovej časti rozpočtu,
 majetkom, ktorým disponuje a ktorý používa na zabezpečenie výkonu
obecnej samosprávy,
 vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania v obci pre podnikateľské
subjekty budovaním technickej infraštruktúry, využívaním regulačných
ekonomických a iných nástrojov,
 koordinačnou činnosťou, ktorou môže usmerňovať a ovplyvňovať
podnikateľské aktivity a aj ostatných podnikateľských subjektov v obci a v
jej okolí.
Majetok obce Trenčianske Bohuslavice
Majetok obce ( v tis. €)
Budovy

1 115

Stavby

225

Pracovné stroje a a zariadenia

14

Prístroje a zvláštne technické zariadenia

7

Dopravné prostriedky

62

Inventár

13

Pozemky

978

Zdroj : Obecný úrad Trenčianske Bohuslavice

Obec môže priamo ovplyvňovať ekonomický rozvoj prostredníctvom rozpočtu
a využitia obecného majetku. Fiškálna decentralizácia spolu s postupným
prenesením kompetencií na vyššie územné celky a obecné samosprávy síce
zaťažuje financovanie samospráv ale aj výrazne zvyšuje zodpovednosť obecnej
samosprávy a rozširuje oblasti, v ktorých môže obec plniť svoje úlohy.
Ročný rozpočet obce je základným finančným plánom, ktorý obec každoročne
vypracováva a schvaľuje. V ročnom rozpočte vystupujú dve základné zložky a to
ročné rozpočtové príjmy a ročné rozpočtové výdaje.
Príjmy rozpočtu obce
Stále príjmy obce zabezpečujú predovšetkým daňové príjmy, a to podielové
i miestne (vrátane poplatkov).
Príjmy rozpočtu obce Trenčianska Turná sú tvorené nasledovnými položkami:
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 bežnými príjmami – sú tvorené daňovými príjmami (dane z príjmov
a kapitálového majetku, dane z majetku a dane za tovary a služby),
nedaňovými príjmami (príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku,
administratívne a iné poplatky, úroky z tuzemských úverov a pôžičiek, iné
nedaňové príjmy) a grantovými transfermi (tuzemské bežné granty a transfery)
 kapitálovými príjmami
 finančnými operáciami – príjmy z transakcií
Výdaje rozpočtu obce
Výdavková časť rozpočtu obce charakterizuje prístupy obecnej samosprávy
k napĺňaniu samosprávnych kompetencií, a to pri dodržiavaní dvoch základných
princípov:
racionálnosť v nakladaní s finančnými prostriedkami,
preferovaní rozvojových potrieb obce.
Výdavky rozpočtu obce predstavujú predovšetkým výdavky bežného rozpočtu
obce, ktoré zabezpečujú plnenie funkcií obecnej samosprávy. Výrazný vplyv na
zvyšovanie výdavkov bežného rozpočtu má rast cien energií, telekomunikačných,
poštových služieb, kancelárskych potrieb a materiálu.
Výdavky rozpočtu obce boli v posledných rokoch členené nasledovne:
 bežné výdavky (všeobecné verejné služby, obrana, verejný poriadok
a bezpečnosť, ekonomická oblasť, ochrana životného prostredia, bývanie
a občianska vybavenosť, rekreácia, kultúra a náboženstvo, vzdelávanie
a sociálne zabezpečenie),
 kapitálové výdavky (všeobecné verejné služby, bývanie a občianska
vybavenosť, vzdelávanie),
 finančné operácie (všeobecné verejné služby),
Obecný rozpočet plánovaný na roky 2015 až 2017
Rozpočet obce

2015

2016

2017

Príjmy (tis. €)

332

331

330

Výdavky (tis. €)

328

328

325

4

3

5

Výsledok hospodárenia (tis. €)
Zdroj : trencianskebohuslavice.sk
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9. SWOT analýza; faktory rozvoja a disparity

SWOT analýza Trenčianske Bohuslavice :

Silné stránky :












Výhodná poloha obce v rámci dopravnej obslužnosti
Viac ako 55 % obyvateľstva je ekonomicky aktívne
Atraktívne prírodné prostredie
Architektonické a kultúrnohistorické pamiatky v obci
Možnosti turistiky na turistických trasách
Možnosť ubytovania a stravovania v obci
Existencia športového areálu v obci
Existencia zdravotného strediska v obci
Existencia čerpacej stanice v obci
Dostupnosť služieb občianskej vybavenosti
Dlhodobý rast počtu právnických osôb v obci

Slabé stránky :









Dlhodobo klesajúci počet obyvateľov
Nevyhovujúci stav vozoviek v obci
Nevyhovujúci stav budovy materskej
Nevybudovaná kanalizácia
Nedostatok pracovných príležitostí v obci
Malý priemyselný potenciál
Absencia domovu dôchodcov, hospicu, alebo strediska sociálnych služieb
Malý podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov

Príležitosti :







Veľký potenciál rozvoja cestovného ruchu v rámci mikroregiónu Bošáčka
Možnosti cezhraničnej spolupráce v rámci mikroregiónu Bošáčka
Architektonické a kultúrno-historické pamiatky v okolí
Blízkosť rekreačného areálu „Zelená voda“
Organizácia známych kultúrnych a spoločenských podujatí
Obec je napojená na cyklotrasu smerujúcu do Českej republiky
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 Bohaté zdroje podzemných vôd
 Prístup na diaľnicu
 Neďaleký cestný prechod do Českej republiky

Ohrozenia :







Nezamestnanosť v regióne dlhodobo výrazne neklesá
Pretrvávajúca erózia povrchu
Nedostatočná kvalita cestných komunikácií v okrese
Chránené krajinné oblasti
Nedostatočný rozvoj domáceho cestovného ruchu
Zvyšujúca sa úroveň progresívneho zloženia obyvateľov

Príležitosťou pre obec Trenčianske Bohuslavice a jej rozvoj je najmä jej výhodná
poloha z hľadiska cestnej ako aj železničnej dopravy. Svojou blízkosťou k okresnému
mestu Nové Mesto nad Váhom (7km) a krajskému mestu Trenčín (20km)
a prítomnosťou hlavnej cesty 61 medzi nimi, ako aj diaľnice spájajúcej hlavné mesto
Bratislava so severom Slovenskej republiky má veľmi priaznivé podmienky na rozvoj
cestovného ruchu a návštevnosti obce. Rozvoj cestovného ruchu podporuje taktiež
členstvo v mikroregióne Bošáčka, ktorý je archeologickým náleziskom
a kultúrnohistorickým a centrom v Slovenskej republike. Oblasť je známa známou
Bošáckou slivovicou a festivalom Žákovic open. Obec tvorí vstupnú bránu do
Bošáckej doliny, čím sa jej postavenie v rámci výhodnosti polohy upevňuje.
Prostredie obce je tvorené okrajom Bielych Karpát, cez ktoré sú vybudované mnohé
cyklotrasy smerujúce do Českej republiky a chránenými krajinnými oblasťami.
V blízkom okolí sa nachádza taktiež rekreačný areál a vodná nádrž Zelená voda.
Oblasť má obrovský potenciál z hľadiska rozvoja kultúrneho, športového,
rekreačného a vidieckeho cestovného ruchu.
Viac ako polovica obyvateľstva v obci je ekonomicky aktívne, čo predstavuje veľký
potenciál pre zvyšovanie kvality úrovne života v oblasti. Pozitívny dopad má taktiež
neustále sa zvyšujúci počet právnických osôb v obci.

Faktory rozvoja obce Trenčianske Bohuslavice:
Prírodný potenciál
Potenciál rozvoja cestovného ruchu
Dopravná poloha
Stabilizovaní podnikatelia
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Hrozbou pre obec Trenčianske Bohuslavice a jej rozvoj môže predstavovať výskyt
chránených krajinných oblastí v obci a jeho okolí. Tieto môžu v budúcnosti
predstavovať bariéry a ohrozenia možných projektových zámerov podporujúcich
rozvoj cestovného ruchu ako aj obce samotnej.
Nevyhovujúci stav technickej infraštruktúry, cestných komunikácií ako aj obecných
budov a budov občianskej vybavenosti predstavuje hrozbu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce. Tieto prvky zakladajú potenciál možných havarijných
stavov. Na ich sanáciu by mohli byť odčerpané značné finančné prostriedky, čo
následne spomalí, prípadne znemožní investovať do rozvoja obce. Hrozbu pre rozvoj
obce predstavuje i nedostatok schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
Táto hrozba predstavuje jednu zo disparít, vzhľadom na nízku úroveň vlastných
obecných zdrojov.

Disparity obce Trenčianske Bohuslavice sú:
Stav objektov občianskej a technickej infraštruktúry
Dlhodobý pokles počtu obyvateľov
Prítomnosť chránených krajinných oblastí
Nedostatok finančných zdrojov (vlastných a dotačných)
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B. Strategická časť
Vízia obce Trenčianske Bohuslavice.
Strategickou víziou obce Trenčianske Bohuslavice je zameraná na dlhodobý
rast kvality podmienok života obyvateľov obce, využívanie vnútorných
a vonkajších zdrojov pre rozvoj obce a spoluprácu v rámci mikroregiónu
predovšetkým v oblasti kultúry, športu a cestovného ruchu pri súčasnom
zachovávaní kvality životného prostredia.
V období rokov 2015-2023 sa plánuje obec Trenčianske Bohuslavice rozvíjať tak,
aby zabezpečila pre svojich obyvateľov vyššiu kvalitu života, tým dosiahla vyššiu
spokojnosť obyvateľov Zároveň plánuje maximalizovať využívanie vnútorného
a vonkajšieho potenciálu rozvoja predovšetkým v oblasti cestovného ruchu, športu a
kultúry.

Strategické ciele pre obdobie rokov 2015 - 2023 sú:
A. Vytvárať kvalitné podmienky pre činnosť obecného úradu a rozvoj technickej a
občianskej infraštruktúry
B. Vytvoriť kvalitné podmienky pre život v obci
C. Vytvoriť a udržiavať podmienky pre kvalitné životné prostredie obyvateľov
obce
Strategický cieľ A. obsahuje priority:
A.1 Rozvoj technickej infraštruktúry
A.2 Zvyšovanie kvality občianskej vybavenosti a služieb občanom

Strategický cieľ B. obsahuje priority:
B.1 Zvyšovanie kvality vzdelávania, telovýchovy a športu
B.2 Rozvoj cestovného ruchu
B.3 Zvyšovanie kvality života v obci

Strategický cieľ C. obsahuje priority:
C.1. Zvyšovanie kvality životného prostredia

42

Strategický cieľ A. Vytvárať kvalitné podmienky pre činnosť obecného úradu a rozvoj
technickej a občianskej infraštruktúry je zameraný na podporu činnosti obecného
úradu k dosahovaniu spokojnosti obyvateľov, poskytovaniu základných služieb
z hľadiska občianskej a technickej infraštruktúry. Strategický cieľ je zložený z dvoch
priorít: Rozvoj technickej infraštruktúry a Zvyšovanie kvality občianskej infraštruktúry
a služieb občanom. Strategický cieľ spoločne s prioritami zabezpečuje zvyšovanie
kvality služieb obce občanom, starostlivosť o obecný majetok a obecné budovy,
modernizovanie infraštruktúry či už cestnej, technickej alebo občianskej. V cieli je
zahrnutá taktiež činnosť zameraná na podporu dokumentácií podporujúcich
strategický a dlhodobý prístup k rozvoju obce a jeho okolia.

Strategický cieľ B. Vytvoriť kvalitné podmienky pre život v obci. Cieľ je zložený
z troch priorít : Zvyšovanie kvality vzdelávania, telovýchovy a športu a Rozvoj
cestovného ruchu a Zvyšovanie kvality života v obci. Strategický cieľ napomáha obci
k zvyšovaniu spokojnosti obyvateľov obce a zvyšovaniu kvality ich života. Cieľ je
zameraný na podporu vzdelávania obyvateľov obce, podporu športových aktivít
a športovej činnosti. V rámci priorít sa obec zameriava taktiež na budovanie,
modernizáciu a rekonštrukciu budov a infraštruktúry podporujúcich vzdelávanie
a športovú činnosť v obci Trenčianske Bohuslavice. Zvyšovaním úrovne kvality
a možností vzdelávania a športu v obci sa zabezpečuje zlepšovanie zdravotného
stavu obyvateľov obce a ich celková spokojnosť a kvalita života. Priorita Rozvoj
cestovného ruchu je zameraná na podporu a maximalizáciu využívania vnútorných
a vonkajších zdrojov obce a jej okolia v rámci zvyšovania kvality a úrovne
cestovného ruchu a turizmu.

Strategický cieľ C. Vytvoriť a udržiavať podmienky pre kvalitné životné prostredie
obyvateľov obce zabezpečuje činnosti napomáhajúce k udržaniu a zvyšovaniu kvality
životného prostredia v obci a jeho okolí. Kvalitné životné prostredie patrí k základným
potrebám človeka pre život a je dôležitou časťou činnosti obce s prírodnými
chránenými oblasťami v katastrálnom území obce.
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Tabuľkové vyjadrenie strategickej časti programu rozvoja:
Strategické ciele
A : Vytvárať kvalitné podmienky pre činnosť
obecného úradu a rozvoj technickej a
občianskej infraštruktúry

B: Vytvoriť kvalitné podmienky pre život v
obci

C: Vytvoriť a udržiavať podmienky pre
kvalitné životné prostredie obyvateľov obce

Priorita A.1: Rozvoj technickej infraštruktúry

Priorita B.1 : Zvyšovanie kvality vzdelávania,
telovýchovy a športu

Priorita C.1: Zvyšovanie kvality životného
prostredia

Opatrenie A.1.1: Zabezpečiť výstavbu,
rekonštrukciu a obnovu obecných budov,
miestnych cintorínov

Opatrenie B.1.1: Vytvárať podmienky pre
kvalitnú predškolskú prípravu detí

Opatrenie C.1.1: Vytvorenie podmienok pre
udržanie a zvyšovanie kvality ŽP a života
obyvateľov

Opatrenie A.1.2: Vybudovať dopravné a pešie
komunikácie

Opatrenie B.1.2: Vytvárať materiálne zázemie a
podmienky pre rozvoj športu

Opatrenie A.1.3: Vybudovať a zabezpečiť
rekonštrukciu technickej infraštruktúry obce

Priorita B.2: Rozvoj cestovného ruchu

Opatrenie A.1.4: Príprava a vytvorenie
projektovej a územnoplánovacej dokumentácie

Opatrenie B.2.1: Vytvárať a udržiavať
podmienky pre podporu cestovného ruchu

Priorita A.2: Zvyšovanie kvality občianskej
infraštruktúry a služieb občanom

Opatrenie B.2.2: Podporovať cezhraničnú
spoluprácu

Opatrenie A.2.1: Udržiavanie a skvalitnenie siete
služieb občianskej infraštruktúry

Priorita B.3: Zvyšovanie kvality života v obci

Opatrenie A.2.2: Vytvárať podmienky pre rozvoj
a zvyšovanie kvality zdravotníckych a sociálnych
služieb občanom

Opatrenia B.3.1: Podpora zvyšovania kvality
trávenia voľného času v obci
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C. Programová časť
V programovej časti uvádzame k jednotlivým cieľom príslušné priority, k prioritám
opatrenia a v rámci opatrení popíšeme konkrétne aktivity vo forme projektov.

Strategický cieľ A. Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvality života a hospodársky
rast.

Priorita A.1: Rozvoj technickej infraštruktúry

Opatrenie A.1.1: Zabezpečiť výstavbu, rekonštrukciu a obnovu obecných
budov, miestnych cintorínov
Aktivita : Rekonštrukcia Obecného úradu
Aktivita : Rekonštrukcia a úprava domu smútku a jeho okolia
Aktivita : Rekonštrukcie cintorínov, oprava chodníkov a oplotenia na
dolnom a hornom cintoríne
Aktivita : Rekonštrukcia viacúčelovej budovy
Aktivita : Rekonštrukcia autobusových zastávok

Opatrenie A.1.2: Vybudovať dopravné a pešie komunikácie
Aktivita : Výstavba chodníkov
Aktivita : Rekonštrukcia chodníkov
Aktivita : Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
Aktivita : Výstavba miestnej komunikácie ku Kamienke
Aktivita : Výstavba miestnej komunikácie v časti Lúčky
Aktivita : Výstavba miestnej komunikácie v Riekach
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Opatrenie A.1.3: Vybudovať a zabezpečiť rekonštrukciu technickej
infraštruktúry obce
Aktivita : Rozšírenie a rekonštrukcia verejného vodovodu
Aktivita : Vybudovanie kanalizácie

Opatrenie A.1.4: Príprava a vytvorenie projektovej a územnoplánovacej
dokumentácie
Aktivita : Spracovanie územného plánu

Priorita A.2: Zvyšovanie kvality občianskej infraštruktúry a služieb občanom

Opatrenie A.2.1: Udržiavanie a skvalitnenie siete služieb občianskej
infraštruktúry
Aktivita : Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a areálu

Opatrenie A.2.2: Vytvárať podmienky pre rozvoj a zvyšovanie kvality
zdravotníckych a sociálnych služieb občanom

Strategický cieľ B. Vytvoriť kvalitné podmienky pre život v obci

Priorita B.1 : Zvyšovanie kvality vzdelávania, telovýchovy a športu

Opatrenie B.1.1: Vytvárať podmienky pre kvalitnú predškolskú
prípravu detí
Aktivita : Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy

Opatrenie B.1.2: Vytvárať materiálne zázemie a podmienky pre rozvoj športu
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Aktivita : Rekonštrukcia športovej haly
Aktivita : Rekonštrukcia šatní telovýchovnej jednoty
Aktivita : Modernizácia a rekonštrukcia športového areálu

Priorita B.2: Rozvoj cestovného ruchu

Opatrenie B.2.1: Vytvárať a udržiavať podmienky pre podporu cestovného
ruchu
Aktivita : Vybudovanie cyklotrasy
Opatrenie B.2.2: Podporovať cezhraničnú spoluprácu

Priorita B.3: Zvyšovanie kvality života v obci

Opatrenie B.3.1: Zvyšovanie kvality trávenia voľného času v obci
Aktivita : Vybudovanie multifunkčného ihriska pre voľnočasové aktivity
Aktivita : Rekonštrukcia pamätníka a vytvorenie oddychovej zóny a
verejnej zelene
Aktivita : Vybudovanie detského ihriska
Aktivita : Vybudovanie outdorového ihriska

Priorita C.1: Zvyšovanie kvality životného prostredia

Opatrenie C.1.1: Vytvorenie podmienok pre udržanie a zvyšovanie kvality ŽP
a života obyvateľov
Aktivita : Vybudovanie zberného dvoru odpadového hospodárstva a
kompostoviska
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D. Realizačná časť
Obec Trenčianske Bohuslavice si vo svojich troch strategických cieľoch a šiestich
prioritách, ktoré sú uvedené v programovej časti tohto programu rozvoja obce
stanovila, že pri viacerých aktivitách bude v prípade realizácie spolupracovať s tými
subjektmi, ktorých sa bude uvedená aktivita týkať. Pri rekonštrukcii budovy materskej
školy, resp. pri jej modernizácii a rozširovaní bude úzko spolupracovať s vedením
materskej školy. Obdobným spôsobom pri aktivitách týkajúcich sa rekonštrukcie
dobrovoľného hasičského zboru a budovy telovýchovnej jednoty v obci, bude obec
aktívne spolupracovať s dobrovoľným hasičským zborom a telovýchovnou jednotou
pri plnení jednotlivých aktivít projektu.
Podobne bude obec postupovať aj v prípade iných projektov, kde to bude možné.
Obec bude v prípade vyhlásenia výzvy, do ktorej sa chce zapojiť oslovovať externú
firmu na dodanie jednotlivých diel, nakoľko nemá vlastného pracovníka pre oblasť
fondov Európskej únie a neplánuje zamestnať projektového manažéra na plný
úväzok. Predpokladá sa, že pre každý projektový zámer bude vytvorený realizačný
tím pozostávajúci z potrebného množstva osôb tak, aby boli v tíme zastúpené
zúčastnené strany. Pri plnení Programu rozvoja obce bude obec spolupracovať
s tretím sektorom i podnikateľskými subjektmi v obci. Zástupcovia v zastupiteľstve
budú poskytovať na zastupiteľstvách informácie o požiadavkách od svojich voličov
smerom k plneniu programu rozvoja obce a naopak, prenesú informácie o plnení
programu rozvoja obce svojim voličom.
Podobne – cez externého dodávateľa - bude obec postupovať i v prípade možností
získať finančné zdroje okrem fondov Európskej únie aj z iných dotačných programov.
V tejto časti programu rozvoja obce sú následne popísané i merateľné ukazovatele
pre niektoré opatrenia. Merateľné ukazovatele sú stanovené len pre tie opatrenia,
kde sa v rámci opatrenia predpokladá aj aktivita – čiže projektový zámer. Program
rozvoja obce Trenčianske Bohuslavice je otvoreným dokumentom, z čoho vyplýva
možnosť, že po prípadnom doplnení opatrenia o nový projektový zámer, budú
následne stanovené aj príslušné merateľné ukazovatele.

48

Merateľné ukazovatele
Nasledujúca tabuľka predstavuje zoznam ukazovateľov pre príslušné opatrenia:
Opatrenie A.1.1: Zabezpečiť výstavbu, rekonštrukciu a obnovu obecných budov, miestnych
cintorínov
Plánovaná Skutočne
Počiatočná
Merateľný
dosiahnutá dosiahnutá
Aktivita
Jednotka
hodnota
ukazovateľ
hodnota / hodnota /
2015
rok
rok
Zrekonštruovaná
Rekonštrukcia Obecného
budova obecného
počet
0
1/2016
úradu
úradu
Zrekonštruovaná
Rekonštrukcia viacúčelovej
viacúčelová
počet
0
1/2017
budovy
budova
Rekonštrukcia a úprava domu
smútku a jeho okolia

Zrekonštruovaný
dom smútku a
jeho areál

počet

0

1/2021

Rekonštrukcia cintorínov,
oprava chodníkov a oplotenia
na dolnom a hornom cintoríne

Zrekonštruovaný
cintorín a jeho
areál

počet

0

1/2022

Rekonštrukcia autobusových
zastávok

Zrekonštruovaná
autobusová
zástavka

počet

0

2/2023

Opatrenie A.1.2 : Vybudovať dopravné a pešie komunikácie
Plánovaná Skutočne
Počiatočná
dosiahnutá dosiahnutá
hodnota
hodnota / hodnota /
2015
rok
rok

Merateľný
ukazovateľ

Jednotka

Výstavba miestnej
komunikácie v časti Lúčky

Vybudovaná
komunikácia

km

0

0,5/2016

Rekonštrukcia chodníkov

Zrekonštruované
chodníky

km

0

1,5/2017

Výstavba miestnej
komunikácie ku Kamienke

Vybudovaná
komunikácia

km

0

0,5/2019

Výstavba miestnej
komunikácie v Riekach

Vybudovaná
komunikácia

km

0

1/2016

Zrekonštruovaný
rozhlas

počet

0

1/2019

Vybudované
chodníky

km

0

2/2021

Aktivita

Rekonštrukcia miestneho
rozhlasu

Výstavba chodníkov
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Opatrenie A.1.3 : Vybudovať a zabezpečiť rekonštrukciu technickej infraštruktúry obce

Aktivita

Rozšírenie a rekonštrukcia
verejného vodovodu
Vybudovanie kanalizácie

Plánovaná Skutočne
Počiatočná
dosiahnutá dosiahnutá
hodnota
hodnota / hodnota /
2015
rok
rok

Merateľný
ukazovateľ

Jednotka

Vybudovaný a
zrekonštruovaný
vodovod

km

0

2/2018

Kanalizácia

počet

0

1/2020

Opatrenie A.1.4 : Príprava a vytvorenie projektovej a územnoplánovacej dokumentácie

Aktivita

Merateľný
ukazovateľ

Jednotka

Spracovanie územného plánu

Vybudovaný a
zrekonštruovaný
vodovod

počet

Plánovaná Skutočne
Počiatočná
dosiahnutá dosiahnutá
hodnota
hodnota / hodnota /
2015
rok
rok
0

1/2016

Opatrenie B.2.1 : Udržiavanie a skvalitnenie siete služieb občianskej infraštruktúry

Aktivita

Rekonštrukcia požiarnej
zbrojnice a areálu

Merateľný
ukazovateľ

Jednotka

Zrekonštruovaná
budova zbrojnice
a areál zbrojnice

počet

Plánovaná Skutočne
Počiatočná
dosiahnutá dosiahnutá
hodnota
hodnota / hodnota /
2015
rok
rok
0

1/2017

Opatrenie B.1.1 : Vytvárať podmienky pre kvalitnú predškolskú a školskú prípravu a detí a
žiakov

Aktivita

Rekonštrukcia materskej
školy

Merateľný
ukazovateľ

Jednotka

Zrekonštruovaná
budova materskej
školy a rozšírenie
kapacity MŠ

počet

Plánovaná Skutočne
Počiatočná
dosiahnutá dosiahnutá
hodnota
hodnota / hodnota /
2015
rok
rok

0

1/2021
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Opatrenie B.1.2 : Vytvárať materiálne zázemie a podmienky pre rozvoj športu
Plánovaná Skutočne
Počiatočná
dosiahnutá dosiahnutá
hodnota
hodnota / hodnota /
2015
rok
rok

Merateľný
ukazovateľ

Jednotka

Rekonštrukcia šatní
telovýchovnej jednoty

Zrekonštruovaná
budova šatní

počet

0

1/2019

Modernizácia a rekonštrukcia
športového areálu

Zrekonštruovaný
športový areál

počet

0

1/2019

Rekonštrukcia športovej haly

Zrekonštruovaná
budova športovej
haly

počet

0

1/2020

Aktivita

Opatrenie B.2.1 : Vytvárať a udržiavať podmienky pre podporu cestovného ruchu

Aktivita

Vybudovanie cyklotrasy

Merateľný
ukazovateľ

Jednotka

Vybudovaná
cyklotrasa

km

Plánovaná Skutočne
Počiatočná
dosiahnutá dosiahnutá
hodnota
hodnota / hodnota /
2015
rok
rok

0

4/2022

Opatrenie B.3.1 : Podpora zvyšovania kvality trávenia voľného času v obci
Plánovaná Skutočne
Počiatočná
dosiahnutá dosiahnutá
hodnota
hodnota / hodnota /
2015
rok
rok

Merateľný
ukazovateľ

Jednotka

Zrekonštruovaný
pamätník a
oddychová zóna

počet

0

1/2016

Vybudovanie multifunkčného
ihriska pre voľnočasové
Vybudované ihrisko
aktivity

počet

0

1/2016

Vybudovanie detského
ihriska

Vybudované
ihrisko

počet

0

1/2016

Vybudovanie outdorového
ihriska

Vybudované
ihrisko

počet

0

1/2016

Aktivita
Rekonštrukcia pamätníka a
vytvorenie oddychovej zóny
a verejnej zelene
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Opatrenie C.1.1 : Vytvorenie podmienok pre udržanie a zvyšovanie kvality ŽP
Plánovaná Skutočne
Počiatočná
Merateľný
dosiahnutá dosiahnutá
Aktivita
Jednotka
hodnota
ukazovateľ
hodnota / hodnota /
2015
rok
rok
Vybudovanie zberného
dvoru odpadového
hospodárstva a
kompostoviska

Zberný dvor
odpadového
hospodárstva a
kompostovisko

počet

0

1/2017

Uvedené monitorovacie ukazovatele boli stanovené pre lepšie monitorovanie plnenia
programu rozvoja obce s ohľadom na jednotlivé opatrenia a v súlade s hodnotami,
ktoré sú plánované v jednotlivých rokoch. Predmetom monitorovania bude
sledovanie takých merateľných ukazovateľov v ročných intervaloch podľa zákona č.
309/2014 Z.z., ktoré predpokladajú overiteľné výstupy z aktivít (projektových
zámerov) obce Trenčianske Bohuslavice. Medzi merateľné ukazovatele boli zahrnuté
iba tie ukazovatele, ktoré je možné jednoducho kontrolovať cez veličiny ako počet či
kilometre, a kde hodnoty boli predbežne známe v čase prípravy programu rozvoja.
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E. Finančná časť

V programe rozvoja obce Trenčianske Bohuslavice sa nachádzajú opatrenia
a aktivity, ktoré sú podrobne popísané v programovej časti a ich niektoré merateľné
ukazovatele sú uvedené v realizačnej časti tohto programu rozvoja obce. Vo
finančnej časti sú uvedené parametre týkajúce sa finančného zabezpečenia
jednotlivých opatrení a aktivít. Organizačná stránka realizácie programu rozvoja obce
Trenčianske Bohuslavice je uvedená v realizačnej časti.
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Tabuľka uvádza náklady na jednotlivé projektové zámery obce (aktivity) s prepojením na príslušné Opatrenie. Tabuľka je
usporiadaná podľa rokov realizácie projektového zámeru vzostupne.
Predpokladaný
Podiel
termín
Predpokladané
Zdroj
obce na
Nositeľ
realizácie
náklady (€)
financovania financovaní
(€)

Priorita
č.

Priorita PR

Opatrenie

Projektový zámer

A.1

Rozvoj
technickej
infraštruktúry

Opatrenie A.1.4: Príprava a
vytvorenie projektovej a
územnoplánovacej
dokumentácie

Spracovanie
územného plánu

obec

15 000

rozpočet
obce, NFP

750

2016

B.3

Zvyšovanie
kvality života v
obci

Opatrenie B.3.1: Podpora
zvyšovania kvality trávenia
voľného času v obci

Rekonštrukcia
pamätníka a vytvorenie
oddychovej zóny a
verejnej zelene

obec

100 000

rozpočet
obce, NFP

5 000

2016

A.1

Rozvoj
technickej
infraštruktúry

Opatrenie A.1.1: Zabezpečiť
výstavbu, rekonštrukciu a
obnovu obecných budov,
miestnych cintorínov a
technickej infraštruktúry
obce

Rekonštrukcia
Obecného úradu

obec

20 000

rozpočet
obce, NFP

1 000

2016

A.1

Rozvoj
technickej
infraštruktúry

Opatrenie A.1.2: Vybudovať
dopravné a pešie
komunikácie

Výstavba miestnej
komunikácie v časti
Lúčky

obec

50 000

rozpočet
obce, NFP

2 500

2016

B.3

Zvyšovanie
kvality života v
obci

Opatrenie B.3.1: Podpora
zvyšovania kvality trávenia
voľného času v obci

Vybudovanie
multifunkčného ihriska
pre voľonočasové
aktivity

obec

60 000

rozpočet
obce, NFP

3 000

2016
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B.3

Zvyšovanie
kvality života v
obci

Opatrenie B.3.1: Podpora
zvyšovania kvality trávenia
voľného času v obci

Vybudovanie detského
ihriska

obec

15 000

rozpočet
obce, NFP

750

2016

B.3

Zvyšovanie
kvality života v
obci

Opatrenie B.3.1: Podpora
zvyšovania kvality trávenia
voľného času v obci

Vybudovanie
oudorového ihriska

obec

15 000

rozpočet
obce, NFP

750

2016

A.1

Rozvoj
technickej
infraštruktúry

Opatrenie A.1.2: Vybudovať
Výstavba miestnej
dopravné a pešie
komunikácie v Riekach
komunikácie

obec

200 000

rozpočet
obce, NFP

10 000

2017

Rozvoj
technickej
infraštruktúry

Opatrenie A.1.1: Zabezpečiť
výstavbu, rekonštrukciu a
obnovu obecných budov,
miestnych cintorínov a
technickej infraštruktúry
obce

Rekonštrukcia
viacúčelovej budovy

obec

35 000

rozpočet
obce, NFP

1 750

2017

Vybudovanie zberného
dvoru odpadového
hospodárstva a
kompostoviska

obec

60 000

rozpočet
obce, NFP

3 000

2017

A.1

C.1

Zvyšovanie
Opatrenie C.1.1: Vytvorenie
kvality životného podmienok pre udržanie a
prostredia
zvyšovanie kvality ŽP

A.1

Rozvoj
technickej
infraštruktúry

Opatrenie A.1.2: Vybudovať
dopravné a pešie
komunikácie

Rekonštrukcia
chodníkov

obec

120 000

rozpočet
obce, NFP

6 000

2018

A.1

Rozvoj
technickej
infraštruktúry

Opatrenie A.1.3: Vybudovať
a zabezpečiť rekonštrukciu
technickej infraštruktúry
obce

Rozšírenie a
rekonštrukcia
verejného vodovodu

obec

200 000

rozpočet
obce, NFP

10 000

2018
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A.2

Zvyšovanie
kvality
občianskej
vybavenosti a
služieb občanom

Opatrenie A.2.1:
Udržiavanie a skvalitnenie
siete služieb občianskej
infraštruktúry

Rekonštrukcia
požiarnej zbrojnice a
areálu

obec

50 000

rozpočet
obce, NFP

2 500

2019

A.1

Rozvoj
technickej
infraštruktúry

Opatrenie A.1.2: Vybudovať
dopravné a pešie
komunikácie

Výstavba miestnej
komunikácie ku
Kamienke

obec

80 000

rozpočet
obce, NFP

4 000

2019

A.1

Rozvoj
technickej
infraštruktúry

Opatrenie A.1.2: Vybudovať
dopravné a pešie
komunikácie

Rekonštrukcia
miestneho rozhlasu

obec

5 000

rozpočet
obce, NFP

250

2019

Opatrenie B.1.2: Vytvárať
materiálne zázemie a
podmienky pre rozvoj športu

Rekonštrukcia šatní
telovýchovnej jednoty

obec

40 000

rozpočet
obce, NFP

2 000

2019

Opatrenie B.1.2: Vytvárať
materiálne zázemie a
podmienky pre rozvoj športu

Modernizácia a
rekonštrukcia
športového areálu

obec

60 000

rozpočet
obce, NFP

3 000

2019

B.1

Zvyšovanie
kvality
vzdelávania,
telovýchovy a
športu

Opatrenie B.1.2: Vytvárať
materiálne zázemie a
podmienky pre rozvoj športu

Rekonštrukcia
športovej haly

obec

200 000

rozpočet
obce, NFP

10 000

2020

B.1

Zvyšovanie
kvality
vzdelávania,
telovýchovy a
športu

Opatrenie B.1.1: Vytvárať
podmienky pre kvalitnú
predškolskú a školskú
prípravu detí a žiakov

Rekonštrukcia MŠ

MŠ

100 000

rozpočet
obce, NFP

5 000

2021

B.1

B.1

Zvyšovanie
kvality
vzdelávania,
telovýchovy a
športu
Zvyšovanie
kvality
vzdelávania,
telovýchovy a
športu
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A.1

Rozvoj
technickej
infraštruktúry

Opatrenie A.1.1: Zabezpečiť
výstavbu, rekonštrukciu a
Rekonštrukcia a
obnovu obecných budov,
úprava domu smútku a
miestnych cintorínov a
jeho okolia
technickej infraštruktúry
obce

A.1

Rozvoj
technickej
infraštruktúry

Opatrenie A.1.2: Vybudovať
dopravné a pešie
komunikácie

Výstavba chodníkov

obec

50 000

rozpočet
obce, NFP

2 500

2021

A.1

Rozvoj
technickej
infraštruktúry

Opatrenie A.1.1: Zabezpečiť
výstavbu, rekonštrukciu a
obnovu obecných budov,
miestnych cintorínov a
technickej infraštruktúry
obce

Rekonštrukcie
cintorínov, oprava
chodníkov a oplotenia
na dolnom a hornom
cintoríne

obec

15 000

rozpočet
obce, NFP

750

2022

B.2

Rozvoj kultúry a
cestovného
ruchu

Opatrenie B.2.1: Vytvárať a
udržiavať podmienky pre
podporu cestovného ruchu

Vybudovanie
cyklotrasy

obec

50 000

rozpočet
obce, NFP

2 500

2022

obec

60 000

rozpočet
obce, NFP

3 000

2023

A.1

Rozvoj
technickej
infraštruktúry

Opatrenie A.1.1: Zabezpečiť
výstavbu, rekonštrukciu a
obnovu obecných budov,
Rekonštrukcia
miestnych cintorínov a
autobusových zastávok
technickej infraštruktúry
obce

obec

50 000

rozpočet
obce, NFP

2 500

2021
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Obec Trenčianske Bohuslavice v programe rozvoja obce rozdelila finančné náklady
na jednotlivé aktivity do rokov 2015 – 2023. Dokument programu rozvoja obce je
otvorený dokument, čo predstavuje možnosť doplnenia aktivít do dokumentu
v prípade potreby a situácie s finančnými prostriedkami obce v čase. Obec pri
financovaní projektov bude využívať podporu z fondov Európskej únie a iných
dostupných finančných zdrojov, vrátane zdrojov vlastných.
Tabuľka nákladov na aktivity obce po rokoch:
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Celkové náklady na všetky projektové zámery obce predstavujú 4 650 000,-€.
Pri predpokladanom 5% spolufinancovaní bude obec potrebovať na všetky projekty
vlastné finančné prostriedky v sume 232 500,-€.
Predpoklad je iba hypotetický, nakoľko nie všetky projekty sa budú realizovať a nie
všetky budú s kofinancovaním 5%. Pre priblíženie stavu je však predpoklad čísiel
optimalizovaný a blíži sa s vysokou pravdepodobnosťou k realite.
Rozloženie projektových nákladov na jednotlivé roky reprezentuje nasledovný graf:
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V období rokov 2015 – 2023 je rozloženie projektových zámerov pomerne
rovnomerne rozložené vzhľadom k možnostiam obce a predpokladu podpory
z fondov Európskej únie. V roku 2020 je naplánovaná investícia do vybudovania
kanalizácie, ktorá značnou sumou presahuje plánované priemerné ročné výdavky na
projektové zámery.
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Záver.
Program rozvoja obce bol spracovaný v druhej polovici roku 2015 za
spolupráce so starostkou obce Ing. Bibianou Naďovou, ktorej autori ďakujú za
ústretový prístup pri poskytovaní podkladov do pripraveného materiálu.
Programy rozvoja obcí majú slúžiť ako plánovacie strednodobé materiály, podľa
ktorých sa bude obec riadiť nasledovné roky. Materiál je otvorený a je možné ho
pozmeňovať a upravovať podľa situácie v spoločnosti. Vždy musia byť zmeny
schválené obecným zastupiteľstvom. Len zmeny schválené obecným
zastupiteľstvom sa stávajú pre obec záväznými.
Program rozvoja obce Trenčianske Bohuslavice bol vypracovaný do roku 2023
z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je ten, že programové obdobie EÚ končí v roku 2020,
no podľa pravidla n+3 bude možné projekty dokončiť až do roku 2023. Autori
predpokladajú, že takto nepríde v roku 2020 k stavu, kedy sa bude realizovať nejaký
projekt a program rozvoja stratí svoju platnosť. Druhým dôvodom je skutočnosť, že
už nábeh programového obdobia EÚ 2014-2020 začína s ročným oneskorením
a pripravované dokumenty na Slovensku na čerpanie fondov Európskej únie sú
oneskorené, a v súčasnej dobe ešte nie sú pripravené ani RIUS ani TURM.
Programy rozvoja sú tak jediným v súčasnosti právoplatne prijatým dokumentom,
podľa ktorého sa môžu obce a mestá od konca roku 2015 riadiť v súlade so zákonom
o podpore regionálneho rozvoja, ktorého novela má č. 309/2014 Z.z.
Spracovateľ programu rozvoja obce Trenčianska regionálna rozvojová
agentúra želá obci Trenčianske Bohuslavice úspešné realizovanie navrhovaných
aktivít a dosiahnutie vytýčených cieľov v oblasti skvalitňovania života obyvateľov
obce.
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Prepracovaný Program rozvoja obce Trenčianske Bohuslavice je strategický
strednodobý dokument, ktorý určuje víziu rozvoja obce, prioritné rozvojové oblasti
a strategické ciele ich naplnenia do roku 2023. Tento dokument je základným
východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja jednotlivých oblastí života
obce Trenčianske Bohuslavice.
Predmetný aktualizovaný Program rozvoja obce Trenčianske Bohuslavice bol
schválený Uznesením č. 100/2015 dňa 16.12.2015.

Použité zdroje :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

www.datacube.statistics.sk
www.statistics.sk
www.finstat.sk
www.katasterportal.sk
www.vsetkyfirmy.sk
www.trencianskebohuslavice.sk
www.openstreetmap.org
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Trenčianske
Bohuslavice
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