
Oznámenie o strategickom dokumente

I. Základné údaje o obstarávateľovi

1. Názov :  Obec Mošovce

2. IČO :       00 316 806  

3. Adresa sídla : Kollárovo námestie 314, 038 21 Mošovce

4. Meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného 
zástupcu obstarávateľa :  Ing. Ján Žirko, starosta obce, Kollárovo námestie 
314, 038 21 Mošovce, tel.: 043/4944147, zirko@mosovce.sk

5.  meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje osoby, od 
ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, miesto 
na konzultácie:  Ing. Ján Žirko, starosta obce, Kollárovo námestie 314, 038 21 
Mošovce, tel.: 043/4944147, zirko@mosovce.sk

mailto:zirko@mosovce.sk


II. Základné údaje o strategickom dokumente

1. Názov : 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mošovce( 2007 – 2013)

2. Charakter : 
Základný programový dokument podpory regionálneho rozvoja                     na 
lokálnej úrovni, spracovaný podľa §-u 10 Zákona č. 503/01 Zz. v znení zmien 
a doplnkov

3. Hlavné ciele : 

Globálnym  cieľom  Programu  hospodárskeho  a sociálneho  rozvoja  obce  Mošovce  je 
podporiť  vyvážený  rozvoj  v  obci  prostredníctvom  postupného  zvyšovania  jej 
konkurencieschopnosti.  

Strategickým  cieľom  obce  je  vytvorenie  vhodného  sociálne  –  trhového  a trvalo-
udržateľného prostredia, ktoré bude podporovať vlastné úsilie a výkony obyvateľov pri 
tvorbe  pracovných  príležitostí,  bude  založené  na  akceptácii  vlastníckych  práv 
jednotlivcov a povedie jednotlivcov k dobrovoľnej zodpovednosti o sociálne slabších a o 
životné prostredie.

Priority a ciele
č. Priorita Cieľ

1 Podpora trvalo udržateľného 
rozvoja

Zabezpečiť stabilný rast ekonomickej aktivity v obci a 
jej okolí, ktorý je základom hospodársko-sociálneho 
postavenia jej občanov:
- cestovný ruch 
- poľnohospodárstvo
- ostatné služby 
- priemysel

2 Ochrana životného 
prostredia

Zachovať úctu k životnému prostrediu nielen na 
úrovni platných noriem v oblasti ochrany životného 
prostredia, ale hlavne zvyšovať povedomie 
obyvateľov aby sami aktívne prispievali k ochrane 
svojho okolia.

3 Investície do občianskej 
infraštruktúry

Prispieť k skvalitneniu a dobudovaniu občianskej 
infraštruktúry v oblastiach ako sú technická, 
sociálna, zdravotná a kultúrna infraštruktúra. 
Súčasťou tejto priority je aj riešenie a zlepšovanie 
situácie v oblasti bývania.

4 Rozvoj občianskej 
spoločnosti

Cieľom je aktivizácia obyvateľstva formou kultúrnych 
a športových podujatí ako aj kontinuálne zvyšovanie 
participácie obyvateľov na dianí v obci.

5 Podpora rozvoja služieb pre 
obyvateľov

Cieľom je skvalitnenie služieb poskytovaných na 
území obce ako aj zabezpečenie takých, ktoré v 
súčasnosti absentujú.



Dosiahnutie  globálneho  cieľa  obec  zabezpečí  realizáciou  opatrení  v rámci  prioritných 
oblastí:

1. Opatrenie: Zabezpečenie stabilného rastu ekonomickej aktivity v obci a jej okolí
Cieľ opatrenia: Cieľom je zabezpečiť stabilný rast ekonomickej aktivity v obci a jej okolí, ktorý 
je základom hospodársko-sociálneho postavenia jej občanov: priemysel, cestovný ruch, 
služby, poľnohospodárstvo, ostatné.

2. Opatrenie: Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Cieľ opatrenia: Cieľom je zachovať úctu k životnému prostrediu nielen na úrovni platných 
noriem v oblasti ochrany životného prostredia, ale hlavne zvyšovať povedomie obyvateľov 
aby sami aktívne prispievali k ochrane svojho okolia.

3. Opatrenie: Komplexné budovanie, dobudovanie a modernizácia infraštruktúry obce
Cieľ opatrenia: Cieľom je prispieť k skvalitneniu a dobudovaniu občianskej infraštruktúry v 
oblastiach ako sú technická, sociálna, zdravotná a kultúrna infraštruktúra. Súčasťou tejto 
priority je aj riešenie a zlepšovanie situácie v oblasti bývania.

4. Opatrenie: Zvyšovanie participácie občanov na živote obce a jej ďalšom smerovaní
Cieľ opatrenia: Cieľom je aktivizácia obyvateľstva formou kultúrnych a športových podujatí 
ako aj kontinuálne zvyšovanie participácie obyvateľov na dianí v obci.

5. Opatrenie: Skvalitňovanie a zabezpečenie služieb obyvateľstvu
Cieľ opatrenia: Cieľom je skvalitnenie služieb poskytovaných na území obce ako aj 
zabezpečenie takých, ktoré v súčasnosti absentujú.

         III.  Obsah PHSR

Vízia rozvoja obce Mošovce
1. Úvod
2. Ekonomické a sociálne východiská

2.1. Socio-ekonomická analýza
2.1.1. Rozvojový potenciál a ľudské zdroje
2.1.2. Ekonomická charakteristika
2.1.3. Občianska vybavenosť
2.1.4. Vzdelávanie a kultúra
2.1.5. Životné prostredie
2.1.6. Zhrnutie základných charakteristík obce

2.2. Analýza realizovaných opatrení
2.3. SWOT analýza
2.4. Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja

3. Rozvojová stratégia
3.1. Ciele a priority
3.2. Opatrenia a aktivity
3.3. Opis rozvojovej stratégie
3.4. Programová štruktúra, merateľné ukazovatele

4. Finančný plán
4.1. Rozdelenie financií na programovacie obdobie
4.2. Rozdelenie financií na priority a opatrenia

5. Zabezpečenie realizácie
5.1. Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie
5.2. Monitorovanie a hodnotenie
5.3. Harmonogram realizácie



6. Záver
7. English Summary

IV.  Uvažované variantné riešenia
       Neuvažovalo sa s variantným riešením

V. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania
a. Vypracovanie  socio-ekonomickej analýzy obce, v ktorej boli identifikované 

tendencie  súčasného  socio-ekonomického  vývoja  obce.  Analýza  bola 
zameraná  na  oblasti:  rozvojový  potenciál,  ľudské  zdroje,  ekonomika, 
občianska vybavenosť, vzdelávanie a kultúra a životné prostredie.

b. Vypracovanie  analýzy realizovaných opatrení,  v rámci ktorej sa zhodnotili 
doterajšie  skúsenosti  predstaviteľov  obce  s  implementáciou  programov  a 
podporou regionálneho rozvoja.

c. Vyhotovenie SWOT analýzy.
d. Určenie  kľúčových  disparít  a  hlavných  faktorov  rozvoja,  vychádza  z 

identifikácie hlavných problémov, ktoré PHSR rieši a určenia potenciálu pre 
toto riešenie.

e. Definovanie  samotnej  stratégie.  Tento  bod  priamo nadväzuje  na  SWOT 
analýzu s cieľom odstrániť, alebo zmierniť identifikované disparity pomocou 
využitia potenciálu reprezentovaného určenými faktormi rozvoja. 

f. Vymedzenie opatrení a aktivít. Vychádza zo strategickej vízie obce, výsledkov 
analýz a stratégie PHSR. V rámci aktivít ide o činnosti, ktoré budú v rámci 
vymedzených  opatrení  podporené.  Opatrenia  predstavujú  súhrn  aktivít 
pomáhajúcich realizovať priority. 

g. Definovanie merateľných ukazovateľov a opis rozvojovej stratégie. 
h. Zostavenie finančného plánu. Východiskom boli disponibilné finančné zdroje 

obce a vymedzené opatrenia a aktivity.
i. Definícia priorít a opatrení. 
j. Kompletizácia PHSR.
k. Schvaľovanie a publikovanie PHSR.

VI. Vzťah k iným dokumentom
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce nadväzuje na príslušné 
strategické dokumenty regionálneho rozvoja na národnej a regionálnej úrovni. 
a. Orgán kompetentný na jeho prijatie: Obecné zastupiteľstvo
b. Druh schvaľovacieho dokumentu:     uznesenie OcZ  

VII. Základné údaje o predpokladových vplyvoch PHSR obce na životné prostredie 
vrátane zdravia

                   1.Požiadavky na vstupy:
1. socio-ekonomická analýza
2. analýza finančná
3. analýza stavu majetku
4. SWOT analýza
5. Stanovený cieľ a hlavné faktory rozvoja
6. Priority a opatrenia
7. analýzy PHSR ŽSK
8. štatistiky

                    2.údaje o vstupoch
1.definovanie špecifických cieľov a merateľných 
ukazovateľov 
2.rozvojová stratégia, vízia, ciele , priority



3.zostavenie finančného plánu
4.návrh PHSR

                     3.údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
• zlepšenie  dostupnosti  regiónov  a  dovybavenie  územia  infraštruktúrou,  využitie 

potenciálu cestovného ruchu
• realizácie projektových zámerov bude mať pozitívny vplyv na zlepšovanie životného 

prostredia ,
• Iné vplyvy (pozitívne a negatívne ) zatiaľ neboli identifikované

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva
Medzi hlavné faktory kvality života a zdravia človeka sú zaradené 

-doprava
-znečisťovanie

                 -bývanie v koridore  št.cesty resp. dialnice
                  6. Vplyvy na chránené územia

Zatiaľ sa nepredpokladajú žiadne negatívne účinky na chránené územia.
                  7. Možné riziká
                         Pri realizácii akcií z akčného plánu sa nepredpokladajú žiadne riziká.
                  8. Vplyvy na ŽP presahujúce štátne hranice
                       Neprichádzajú do úvahy.

VIII. Dotknuté subjekty
Vymedzenie a zoznam
             - Obvodný úrad ŽP v Martine, Nám. S.H.Vajanského, 03601 Martin
             -  Obvodný úrad v Martine, odbor kríz.riadenia , nám. S.H.Vajanského, 03601 
              -  Obvodný pozemkový úrad v Martine, Mudroňova 45, 03601 Martin
              -   Regionálny úrad verejného zdravotníctva Martin, Kuzmányho 27
              -   Úrad ŽSK, Komenského 48, 01109 Žilina
              -   OR HaZ zboru v Martine, V.Žingora 30, 03601 Martin

IX. Doplňujúce údaje 
      1. Viď prílohy.
       2. Použité materiály na spracovanie PHSR
           - 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
, metodická príručka MV RR SR na vypracovanie PHSR

* Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky 2007-2013
Národný Strategický plán rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007-2013
* Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja
* Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho 
   kraja

• Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001
• Štatistické údaje okresu Martin



X. Miesto a dátum vypracovania žiadosti : 
OcÚ Mošovce, 

XI. Potvrdenie správnosti údajov

1.Meno spracovateľa :   Radovan Prezmetsky

2.Starostka obce Ing. Ján Žirko, starosta obce, svojim podpisom potvrdzuje 
správnosť uvedených údajov:


