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ÚVOD
Prvým a zásadným krokom k rozvoju obce je naprogramovanie svojej vlastnej
budúcnosti miestnou politikou rozvoja. Do procesu formovania, koncipovania a
programovania rozvoja je potrebné zapojiť obyvateľstvo prostredníctvom občianskych aktivít,
združení a podnikateľov, aby sa v programovom dokumente premietli predstavy a potreby
tých, ktorí budú program realizovať. Spôsob spoločného plánovania vytvára predpoklady pre
úspešnejšie presadzovanie záujmov obce v nových podmienkach Európskeho spoločenstva,
kde takýto prístup k procesu programovania je nielen vyžadovaný, ale aj presadzovaný.
Programovanie rozvoja sa v súčasnosti nevyhnutne spája aj s pojmom integrácie do
Európskeho spoločenstva a s čerpaním zdrojov zo štrukturálnych fondov, ďalších zdojov
spoločenstva ako aj rôznych iných zdrojov dostupných regionálnej a miestnej správe,
podnikateľom a občianskym združeniam.
Formulár č. Ú 2 - Zámer spracovania PRO
Zámer spracovania PRO
- Program rozvoja obce Santovka na roky 2016 - 2024
Názov dokumentu
- pracovníkmi samosprávy,
Forma spracovania
- s pomocou externých odborníkov (spolupráca),
- pracovné skupiny boli zložené z vedenia obce, zamestnancov OcÚ,
poslancov OZ a komisií:komisia pre financie, regionálny rozvoj
a turizmus, komisia pre vzdelanie, šport a kultúru, komisia pre veci
technické, stavebné a životné prostredie, komisia na ochranu verejného
záujmu, komisia verejného poriadku
Riadenie procesu
- súčasťou prieskumu boli aj mimovládne organizácie a podnikateľské
spracovania
subjekty v obci,
- zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou: zapojenie
prostredníctvom dotazníkového prieskumu, informovanie prebiehalo
formou www stránky, prostredníctvom zasadnutí OZ.
- PRO bol spracovaný v priebehu roka 2015
Obdobie spracovania
- harmonogram spracovania je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
- náklady na vlastné spracovanie boli financované z rozpočtu obce.
Financovanie spracovania
Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012
Formulár č. Ú 3 - Harmonogram spracovania PRO
Harmonogram spracovania PRO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Termín
Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Záver
Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

IX

X

XI

XII

PRO bol aktualizovaný na základe zákona Národnej rady SR č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja v znení zákona 309/2014 Z.z., ktorý definuje Program rozvoja obce ako
strednodobý programový dokument, obsahujúci analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce, hlavné smery jej vývoja, ustanovenie cieľov, prvoradých potrieb a úloh vo všetkých
oblastiach života obce. Súčasťou programu je aj návrh jeho administratívneho a finančného
zabezpečenia. Zákon stanovuje aj úlohy, týkajúce sa vypracovávania, schvaľovania,
zabezpečenia plnenia a pravidelného vyhodnocovania predmetného programového
dokumentu. Pri spracovaní programu boli rešpektované zásady regionálnej politiky vlády
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Slovenskej republiky a princípy regionálnej politiky Európskej únie zakotvené najmä
v nariadení Rady (ES) č. 1266/1999 (nariadenie o štrukturálnych fondoch).
Formulár č. Ú 7 - Použité participatívne metódy
Metóda
Tlačené materiály
Verejné informačné tabule
Informačné formuláre, tabuľky údajov,
Internetové stránky
Využitie existujúcich médií
Zverejňovanie informácií v miestnej tlači
Stretnutia
Stretnutia s kľúčovými ľuďmi/skupinami
Návšteva v dotknutom území
Verejné vypočutie
Využitie miestnych ľudí na získavanie
názorov
Rozhovory a prieskumy
Dotazník pre záujmové skupiny
Dotazník pre širokú verejnosť
Poradné skupiny
Miestne poradné skupiny
Riešenie problémov
Rokovanie bez prítomnosti
moderátora/facilitátora
Zdroj: vlastné spracovanie

Získavanie
názorov verejnosti

Zohľadnenie
názorov verejnosti

áno
áno
áno

áno
áno
áno

áno
áno
áno

áno

áno

áno

áno
áno

áno
áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Informovanie
verejnosti
áno
áno
áno

Východiskové dokumenty
Súlad PRO s dokumetami na miestnej, národnej a nadnárodnej úrovni:
Súlad PRO s dokumentami na miestnej úrovni
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý je strednodobý programový
dokument spracovaný na úrovni obce.
- Program odpadového hospodárstva,
- Viacročný rozpočet,
- Územný plán obce.
Súlad PRO s dokumentami na národnej úrovni
 Partnerská dohoda určuje stratégiu, priority a podmienky SR na využívanie fondov EÚ
tak, aby sa dosiahli priority stratégie Európa 2020. Ide teda o základný národný dokument,
ktorý zastrešuje všetky operačné programy SR pre nové programové obdobie.
 Pozičný dokument Európskej komisie k Partnerskej dohode a programom SR na
roky 2014 - 2020 - pozičný dokument identifikuje z pohľadu Európskej komisie hlavné
rozvojové potreby s možnosťou financovania opatrení v rámci fondov Spoločného
strategického rámca EÚ v podmienkach SR. Zároveň tento dokument predstavuje základ
pre negociácie s Európskou komisiou k Partnerskej dohode a operačným programom SR
na roky 2014-2020.
 Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre
programové obdobie 2014 – 2020 – dokument, ktorého cieľom je vytvorenie jednotnej
stratégie financovania pre stanovenie účasti jednotlivých zdrojov na financovaní projektov
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a operácií z jednotlivých zdrojov financovania - štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu,
Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo, Európskeho poľnohospodárskeho
fondu pre rozvoj vidieka, štátneho rozpočtu, rozpočtov vyšších územných celkov,
rozpočtov obcí a pre prijímateľov operačných programov spolufinancovaných zo
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci cieľa 1 - Investície pre rast
a zamestnanosť a pre prijímateľov zo Slovenskej republiky operačných programov
v rámci cieľa 2 - Európska územná spolupráca - cezhraničná spolupráca a prijímateľov
operačného programu spolufinancovaného z Európskeho fondu pre námorné a rybné
hospodárstvo a Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020 spolufinancovaného z Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.“
 Integrovaný regionálny operačný program „IROP“ - predstavuje programový
dokument SR pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorého globálnym cieľom je:
prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných
služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú
a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.
 Program rozvoja Nitrianskeho samospávneho kraja, ktorý je základný a kľúčový
strednodobý programový dokument vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami Národnej
stratégie s uplatňovaním princípu partnerstva. Je v súlade s cieľmi a prvoradými
potrebami ustanovenými v národnom pláne a s podkladom na vypracovanie príslušného
regionálneho operačného programu. Jeho vypracovanie zabezpečuje samosprávny kraj.
 Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011 – 2015 – predstavuje strategický
dokument v odpadovom hospodárstve na roky 2011-2015. Záväzná časť POH SR je
záväzným dokumentom pre rozhodovacie činnosti orgánov štátnej správy v odpadovom
hospodárstve.

Súlad PRO s dokumentami na nadnárodnej úrovni
Programové dokumenty Európskej únie pre využitie štrukturálnych fondov tvoria:
 Stratégia EÚ 2020 - cieľ: konkurencieschopnosť, zamestnanosť a hospodársky rast
Jednotlivé strategické dokumenty sú vypracovávané vo vzájomnej nadväznosti a postupnosti.
Tematické ciele v súlade so stratégiou Európa 2020:
1) posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií;
2) zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich
využívania a kvality;
3) zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov a poľnohospodárskeho
sektora (v prípade EPFRV) a sektora rybného hospodárstva a akvakultúry (v prípade
EFNRH);
4) podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch;
5) podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzania a riadenia rizík;
6) ochrana životného prostredia a presadzovanie efektívneho využívania zdrojov;
7) podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových
infraštruktúrach;
8) podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily;
9) podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe;
10) investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania;
11) zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy.
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Pozičný dokument definuje nasledujúce prioritné oblasti:
- podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie
- infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť
- rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce
- trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov
- moderná a profesionálna verejná správa
Priority operačných programov:
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
INVESTIČNÁ PRIORITA 1.1: Posilnenie regionálnej mobility prostredníctvom prepojenia
sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T
INVESTIČNÁ PRIORITA 1.2: Rozvoj ekologicky priaznivých a nízkouhlíkových
dopravných systémov
Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
INVESTIČNÁ PRIORITA 2.1: Investovanie do sociálnej infraštruktúry, ktoré prispieva k
národnému, regionálnemu a miestnemu rozvoju, a prechodu z inštitucionálnych služieb na
komunitné
INVESTIČNÁ PRIORITA 2.2: Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného
vzdelávania prostredníctvom rozvoja infraštruktúry vzdelávania a odbornej prípravy
Prioritná os č.3: Konkurencieschopné a atraktívne regióny pre podnikanie a zamestnanosť
INVESTIČNÁ PRIORITA 3.1: Podpora fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie
zanedbaných mestských a vidieckych komunít a území
INVESTIČNÁ PRIORITA 3.2: Ochrana, propagácia a rozvoj kultúrneho a prírodného
dedičstva
Prioritná os č. 5: Technická pomoc
OP Kvalita životného prostredia
PRIORITNÁ OS 1: UDRŽATEĽNÉ VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV
PROSTREDNÍCTVOM ROZVOJA ENVIRONMENTÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
INVESTIČNÁ PRIORITA 1: Riešenie významných potrieb investícií do sektora odpadu s
cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis
INVESTIČNÁ PRIORITA 2: riešenie významných potrieb investícií do sektora vodného
hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis
INVESTIČNÁ PRIORITA 3: ochrana a obnova biologickej diverzity, ochrana pôdy a obnova
a propagácia ekosystémových služieb vrátane Natura 2000 a zelených infraštruktúr
INVESTIČNÁ PRIORITA 4: opatrenia na zlepšenie obecného prostredia, regeneráciu
opustených priemyselných lokalít a zníženie znečistenia ovzdušia
PRIORITNÁ OS 2: ADAPTÁCIA NA NEPRIAZNIVÉ DÔSLEDKY ZMENY KLÍMY SO
ZAMERANÍM NA OCHRANU PRED POVODŇAMI, RIADENIE A PREVENCIU
SÚVISIACICH RIZÍK
INVESTIČNÁ PRIORITA 1: Podpora vyhradených investícií na prispôsobenie sa zmene
klímy
INVESTIČNÁ PRIORITA 2: Propagácia investícií nariešenie osobitných rizík, zabezpečenie
odolnosti proti katastrofám a vyvíjanie systémov zvládania katastrof

7

Progra m rozvo ja ob ce Sa ntovka - Konsolidované
Progra movacie obdobie 2016 – 2024

znenie

PRIORITNÁ
OS
3:
ENERGETICKY
EFEKTÍVNEJŠIE
NÍZKOUHKÍKOVÉ
HOSPODÁRSTVO
INVESTIČNÁ PRIORITA 1: Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov
INVESTIČNÁ PRIORITA 2: Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z
obnoviteľných zdrojov v podnikoch
INVESTIČNÁ PRIORITA 3: Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z
obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane využitia vo verejných budovách
a v sektore bývania
INVESTIČNÁ PRIORITA 4: Vývoj a zavedenie inteligentných distribučných systémov s
nízkymi a strednými úrovňami napätia
INVESTIČNÁ PRIORITA 5: Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území,
zvlášť mestských oblastí, vrátane podpory trvalo udržateľnej mestskej mobility a zmiernenie
relevantných adaptačných opatrení
INVESTIČNÁ PRIORITA 6: Podpora využitia vysokoúčinnej kombinovanej výroby
elektriny a tepla založenej na dopyte po využiteľnom teple
OP Výskum a inovácie
PRIORITNÁ OS 2: Podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie
INVESTIČNÁ PRIORITA 2.1: Podpora investovania do inovácií a výskumu, tvorba
prepojenia a synergií medzi podnikmi vedeckovýskumnými centrami a vyšším vzdelávaním
obzvlášť vo vývoji produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie a aplikácie
verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení (klastrov) a otvorenej
inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie, podpora technologického a aplikovaného
výskumu, pilotných Projektov a aktivít skorého overovania výrobkov, vyspelých výrobných
kapacít a prvovýroby v kľúčových technológiách
INVESTIČNÁ PRIORITA 2.2: Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia
využívania nových nápadov v hospodárstve a podpora zakladania nových firiem vrátane
podnikateľských inkubátorov
INVESTIČNÁ PRIORITA 2.3: Vývoj a zavedenie nových obchodných modelov MSP, najmä
v rámci internacionalizácie
INVESTIČNÁ PRIORITA 2.4: Podpora tvorby a rozšírenia pokročilých kapacít pre rozvoj
výrobkov a služieb
INVESTIČNÁ PRIORITA 2.5: Podpora kapacity MSP a cieľom zapojenia do rastu a inovácií
INVESTIČNÁ PRIORITA 2.6: Podpora výskumu, vývoja a osvojenia nízkouhlíkových
technológií
TECHNICKÁ POMOC
OP INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA A OP ĽUDSKÉ ZDROJE
Program rozvoja vidieka
Projektové opatrenia (realizácia bude zabezpečovaná cez individuálne Opatrenia žiadateľov):
- Prenos znalostí a informačné akcie (čl. 15)
- Poradenské služby (čl. 16)
- Investície do hmotného majetku (čl. 18)
- Obnova poľnohospodárskeho potenciálu – prevencia (čl. 19)
- Podpora mladých farmárov, malých fariem a podnikania (čl. 20)
- Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach (čl. 21)
- Prevencia a odstraňovanie škôd v lesoch (čl. 25)
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Investície do nových lesných technológií (čl. 27)
Spolupráca (čl. 36)
LEADER (čl. 42-45)

Ďalšie možnosti fondov
ŠVAJČIARSKY FINANČNÝ MECHANIZMUS
DOTAČNÝ SYSTÉM MINISTERSTVA KULTÚRY SR
DOTÁCIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR
DOTÁCIE MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
DOTÁCIE MINISTERSTVA DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SR
EKOFOND
ENVIRONMENTÁLNY FOND
RECYKLAČNÝ FOND
WORLD MONUMENTS FUND (SVETOVÝ PAMIATKOVÝ FOND)
NADÁCIA ORANGE
NADÁCIA EKOPOLIS
Uplatnenie integrovaného prístupu
Integrovaný prístup bol uplatnený pri procese PRO, kde boli zohľadnené potreby
a požiadavky všetkých zainteresovaných skupín - obyvateľov, občianskych združení,
záujmových skupín obyvateľov, podnikateľských subjektov, obec a jej jednotlivé orgány. Vo
fáze príprav spracovania - prostredníctvom dotazníkového prieskumu, ako aj v rámci
schvaľovacej fázy PRO, kde bol návrh dokumentu zaslaný zainteresovaným skupinám na
záverečnú úpravu, doplnenie a odsúhlasenie.
Integrovaný prístup bol uplatnený v prípade finančného zabezpečenia jednotlivých priorít
a cieľov. Financovanie sa realizuje z viacerých zdrojov – verejných a súkromných. Verejné
zdroje uplatňujú integrovaný prístup z hľadiska horizontálneho ako aj vertikálneho.
Z horizontálneho hľadiska predstavuje kombinovanie viacerých možných zdrojov EÚ
(Operačných programov). Z vertikálneho hľadiska sú integrované zdroje EÚ, úrovne SR,
VÚC a nakoniec na najnižšej úrovni miestnej samosprávy.
PRO sa skladá z hlavného dokumentu a príloh, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.
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Formulár č. Ú 6 - Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR
v tis. EUR

Názov
investíce projektu
(obec, okres)

Klasifikácia
investície
(stavby) triedy

0

1

2

1

Umiestnenie
pamätníka
padlých
a revitalizáci
a
pred
Obecným
úradom

č.

Rok začatia Ukazovateľ

Rok
dokončenia

Merná
jednotka

4

5

Objem finančných
prostriedkov v príslušnom
roku spolu

Celkom

Z toho
stavebná
časť

Rok

6

7

8

1273 –
Historické
alebo
chránené
pamiatky

Objem
Z toho
fin. prost- verejné
riedkov investície
9

10

Finančné prostriedky podľa zdrojov

Štátny
rozpočet
11

2, 248

Rozpočet
Rozpo- Štátne Úvery so
samočet
účelové zárukou
správneh
obce
fondy
štátu
o kraja
12

13

14

15

Rozpočet
EÚ

Kód
OP

Súkr.
zdroje

Iné
zdroje

16

17

18

19

2, 248

2015
2, 248

2015

2015

2

Budovanie
parku
pri
autobusovej
zastávke
(etapovite)

2015

3

MŠ výmena
azbestovej
strešnej
krytiny

Oprava
a
modernizácia
strechy
budovy OcÚ

2015

4

Cena podľa
vykonávacieho
projektu

6,415

6,415

22,79

22,79

24,256

14,256

6,415

22,79

2015

10

2015
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1. ANALYTICKÁ ČASŤ
1.1. ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA
1.1.1 Základná charakteristika obce
Základná charakteristika obce Santovka (k 31.12.2014)
Kód obce
Názov okresu
Názov kraja
Štatút obce
PSČ
Telefónne smerové číslo
Prvá písomná zmienka o obci - meste – rok
Celková výmera územia obce [m2]
Hustota obyvateľstva na km2

502715
Levice
Nitriansky
obec
935 87
036
1 269
17 866 085
39

Zdroj: ŠÚ SR

Obec Santovka leží na južnom predhorí Štiavnického pohoria. Je to Ipeľská tabuľa rozorvaná širšími,

zväčša suchými údoliami na oblé kopce ležiace takmer v jednej horizontálnej rovine.
Nadmorská výška v katastri Santovky a Malinovca sa pohybuje v intervale 140 m n. m. – 235
m n. m. Najvyšší bod územia sa nachádza v severozápadnej časti katastra Malinovec
a najnižší bod je lokalizovaný v údolí potoka Búr na hranici s katastrálnym územím
Demandíc. Nadmorská výška obce je 142 m n. m.
Santovka sa rozprestiera v peknom, široko otvorenom údolí potoka Búr, obklopeného užšími,
oblými, miestami homolovitými kopcami, tvorenými mlaďotreťohornými vyvrelinami,
výbušným sopečným materiálom – tufmi a ich preplaveninami – tufitmi.
Administratívne patrí obec do NUTS II. Západné Slovensko, Nitrianskeho kraja a do
okresu Levice. Od okresného mesta je Santovka vzdialená 15 km juhovýchodne.
Obec tvoria dve miestne časti, a to Santovka a Malinovec, rozloha ich katastrov je
spolu 1 786,6 ha s počtom 699 obyvateľov. Hustota obyvateľstva je 39 obyvateľov na km².
História obce
Za spoľahlivo najstaršiu písomnú správu o Santovke môžeme pokladať zmienku o dnes už
stratenej listine uhorského kráľa Bela IV. z roku 1269. V roku 1276 sa obec uvádza v listine
vydanej kráľom Ladislavom Kumánskym. Už vtedy sa spomína prameň – studňa“ Ched“ na
mieste, kde sa do seba vkliňujú maďarovský a santovský majetok. Sídelný útvar pozostáva
z dvoch pôvodne samostatných útvarov, Santovka a Maďarovce (prvá písomná zmienka je
z roku 1245), ktoré sa v súčasnosti volajú Malinovec. Poloha pri termálnych prameňoch
priťahovala ľudí už v staršej dobe kamennej, dôkazom čoho sú aj archeologické vykopávky.
Výskumom je doložená kultúra z neskorej doby kamennej – kultúra lengyelsko – bádenská na
sv.okraji obce. Ďalej je to sídlisko z doby bronzovej, tzv. Maďarovská kultúra – travertínový
lom v obci pri potoku. Ide o paleolitické – neolitické osídlenie. Santovka bola osídlená aj
v stredoveku, bola to monofunkčne orientovaná osada zameraná na poľnohospodárstvo. V
súčasnosti sú už kedysi samostatné obce spojené a vytvárajú jednotnú sídelnú sústavu.
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Prírodné zdroje
Geomorfologické a geologické pomery
Obec Santovka leží z hľadiska geomorfologického zatriedenia v Alpsko-himaláskej
sústave, v podsústave Panónska panva, v oblasti Podunajská nížina, oddiel Ipeľská
pahorkatina a pododdiel Santovská pahorkatina, ktorá je severným a severovýchodným
výbežkom Podunajskej nížiny a Brhlovské podhorie, na južnom predhorí Štiavnického
pohoria. Ide o územie, ktoré je mierne morfologicky členené, s typickým pahorkatinným
reliéfom.
Výrazné formy reliéfu morfologicky vytvárajú travertíny. Z hľadiska výskytu travertínu
levického okresu je obec a okolie najznámejšia a súčasne aj plošne najväčšia. Travertínová
kopa sa nachádza uprostred obce. Niekoľko travertínových kôp sa nachádza aj priamo v areáli
kúpaliska a travertín vystupuje na povrch aj za areálom žriedel.
Pestrú geologickú stavbu tvoria pieskovce, bridlice a vápence, tufy, neogénne ílové
sedimenty, ílovce, pieskovce, piesky, štrky a na povrchu ležia štvrtohorné sedimenty – vetrom
naviate spraše, sprašové hliny, piesčité a ílovíté hliny a štrkopiesčité náplavy potokov.
V starších štvrtohorách vznikli travertínové usadeniny, kde sa nachádzajú vývery minerálnych
vôd. Na povrchu vytvárajú pokrovy a kopy.
Geomagnetizmus 0 až 0,5 (CGSM)
Zemetrasná činnosť 0,3-10 (MCS)
Krajinný typ – prírodný:
- pahorkatinová – akumulačno- erózna krajina s kapilárnymi podzemnými vodami,
- sprašová, erózno – akumulačná pahorkatina,
- oráčinový typ krajiny s lokálnymi lesíkmi.
Hydrologické pomery
Územie obce Santovka patrí do hlavného povodia Ipľa. Obcou preteká potok Búr a jeho
pravostranný prítok Ludanský potok a ľavostranný prítok Domadický potok.
Cez obec prechádza aj pásmo artézskych vôd a nachádza sa v ochrannom pásme kúpeľov
a minerálnych stolových vôd. Minerálna voda je obyčajná stolová (CO2 =1278 mg/l).
Podzemné vody
Obec sa nachádza v pásme artézskych pozitívnych vôd a hlavne v južnej časti územia obce sú
podzemné bazény kvalitných minerálnych vôd. Santovské minerálne pramene sú podmienené
priečnymi zlomami zemskej kôry, pričom smer hlavného zlomu vedie údolím potoka Búr.
Nachádzajú sa tu tri skupiny minerálnych prameňov. Prvá skupina v počte sedem prameňov,
usadzujúca travertíny, sa nachádza na lúkach Budzgov. Druhú skupinu prameňov tvoria
žriedla minerálnej vody Santovka a treťou skupinou sú termálne pramene.
Pramene na lúkach majú obdobné zloženie ako minerálne žriedla Santovka, t.j. možno
ich používať ako zdroj minerálnej vody. Termálne pramene sa začali opäť používať od roku
2000 pre potreby miestneho termálneho kúpaliska, t.j. na rekreačné účely.
Pri ceste je samostatná travertínová kopa nazývaná „Biely Kameň“, v ktorej
prírodnom kráteri vyviera voda 15,5 °C teplá. Táto travertínová kopa je chráneným prírodným
výtvorom. Ďalších 14 termálnych prameňov vyviera z travertínovej kopy na území kúpaliska.
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Teplota týchto prameňov sa pohybuje od 20,4 °C do 28,6 °C. Najvýznamnejší z nich je
štrandový prameň (B-3A) s teplotou 28,6 °C.
Klimatické pomery
Územie patrí do teplej klimatickej oblasti s horúcim letom a miernou zimou. Priemerná ročná
teplota vzduchu je 9,1°C. Jeho najjužnejšia časť je územím s priemernými teplotami v júli 20
až 21°C, v januári nad –3°C, s priemerným množstvom zrážok 550-600 mm za rok a vyše
1500 hodinami slnečného svitu vo vegetačnom období. Územie Krupinskej planiny patrí
k mierne teplým (január –3°C až –4°C, júl 18 až 28°C) a mierne vlhkým (600-700 mm zrážok
za rok) oblastiam Slovenska. Ročný úhrn zrážok vzrastá z juhu na sever od 550 mm po 700
mm. Najviac naprší v letnom období (175 až 250 mm), najmenej v zime (100 až 150 mm).
Zrážky sa vyskytujú priemerne 24 dní v roku. Snehová pokrývka tu dosahuje 25 cm.
Vzhľadom na nízku nadmorskú výšku územia sa v okolí Santovky sneh udrží iba 35 až 80
dní.
Poloha územia obce má priaznivé klimatické podmienky pre rastlinnú a živočíšnu výrobu.
Pedologické podmienky
V celej Ipeľskej pahorkatine najväčšie územie pokrývajú hnedozeme, ktoré majú sivohnedú
farbu. Pod vrchným humusovým horizontom A sa v nich nachádza tmavohnedý až
hrdzavohnedý horizont Bt, ktorý siaha do hĺbky 70 – 100 cm, kde prechádza do horizontu
materskej horniny C. Podľa zrnitostnej štruktúry sa jedná o pôdy piesočnato-hlinité a ílovitohlinité až ílovité.
Obec má priaznivé pôdno-klimatické podmienky pre intenzívnu poľnohospodársku výrobu.
Využitie pôdneho fondu
Katastrálne územie obce Santovka je tvorené dvoma katastrami –Santovka a Malinovec.
Santovka a Malinove od nepamäti – do roku 1964 - tvorili dve samostatné obce. Z hľadiska
štruktúry pôdneho fondu uvádzame základné údaje za celé katastrálne územie, aby sme tak
získali prehľad o zastúpení jednotlivých druhov pozemkov v katastri.
Je potrebné uviesť, že celé katastrálne územie Santovky je súčasťou Podunajskej nížiny,
konkrétne Podunajskej pahorkatiny podcelku Ipeľská pahorkatina, v časti Santovskej
pahorkatiny. Santovská pahorkatina sa nachádza v blízkosti Štiavnických vrchov. Ich
prítomnosť sa prejavuje v celkovej geomorfológii územia, vo výrazných rozdieloch
v nadmorskej výške, v strmých svahoch, čo má vplyv i na kvalitu pôdneho fondu v zastúpení
bonitných skupín, ktoré sú v zastúpení od 3. až po 9. bonitnú skupinu.
Tabuľka č. 1 Pôdny fond obce Santovka
Poľnohospodárska pôda v ha

Územie

Celková
výmera
územia v
ha

Orná
pôda

Santovka

1786,61

1240,81

Nepoľnohospodárska pôda v ha

Vinic Záhra
a
da

Trvalý
trávny
porast

8,16

163,89 1443,87

31,01

Spolu

Vodná
Lesný
plocha pozemok
6,65

214,65

Zastavaná
Ostatná
plocha a
plocha
nádvorie
89,38

32,05

Spolu
342,73

Zdroj: ŠÚ SR, 2015

13

Progra m rozvo ja ob ce Sa ntovka - Konsolidované
Progra movacie obdobie 2016 – 2024

znenie

Z uvedeného vyplýva:
- v štruktúre PPF má najväčšie zastúpenie oná pôda, aj keď je potrebné uviesť, že je
pomerne nižšie ako v iných oblastiach Podunajskej nížiny,
- prítomnosť rozhrania dvoch odlišných horopisných jednotiek je v zastúpení trvalých
trávnatých porastov, hlavne v severovýchodnej oblasti katastra smerom k Štiavnickým
vrchom,
- prítomnosť TTP dáva predpoklady k ekologickej stabilite územia,
- v území sú podmienky pre tvorenie kostry ekologickej stability
Zastúpenie bonitných skupín na PPF v Santovke:
Bonitná skupina
č. BPEJ
3
145.01
4
145.02, 0146.02
5
112.01, 145.03, 145.04, 151.01
156.03, 157.01
6
113.01, 151.02, 151.03, 151.04,
152.02, 157.02, 171.02
7
187.01, 258.01
8
154.01, 158.01, 179.01, 190.01
9
283.01
Produkčná schopnosť pôdy:
Podľa hodnotenia produkčnej schopnosti je zastúpenie PPF v k.p.
Kategória
03
04
05
OT2
T3

Charakteristika
veľmi produkčná pôda- výrazne zastúpená
produkčná orná pôda – pomerne zastúpená
stredne produkčná orná pôda
striedavé polia (minimálne zastúpené)
menej produkčné TTP na svahoch 912-17°)

Záver k hodnoteniu PPF
Kataster obce Santovka sa prejavuje výraznou konfiguráciou terénu, pestrosťou štruktúry
PPF, zastúpením trvalých trávnych porastov, základnými ekostabilizačnými prvkami v území,
čo zvýrazňuje i celkový estetický obraz krajiny, čo zvyšuje i kvalitu životného prostredia.
V k.ú. obce sa nachádzajú zdroje minerálnych podzemných vôd, ktoré sú Ministerstvom
zdravotníctva vyhlásené za prírodné zdroje minerálnych vôd.
Sú to tieto zdroje: - Santovka I.
Vrt B 6
- Santovka IV.
Vrt HG 4
- Santovka V.
Vrt B 15
Počet zdrojov minerálnej vody je 19.
Pre ochranu týchto minerálnych zdrojov sú vyhlásené trvalé ochranné pásma prírodné liečivé
zdroje kúpeľného miesta Dudince a minerálnych prameňov v Santovke.
Ďalšími ochrannými opatreniami pre tieto zdroje z dôvodu zamedzenia ich ohrozenia
vplyvom rozvoja stavebnej činnosti na tomto území je zákon NR SR č. 277/1994 Z.z.o
zdravotnej starostlivosti, ktorého ustanovenia je potrebné rešpektovať a Vyhláška
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Ministerstva zdravotníctva SSR č. 15/1972 Zb. O ochrane a rozvoji prírodných liečebných
kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov.
Flóra
Je závislá od reliéfu krajiny. Prirodzenú flóru oblasti tvoria jaseňovo- brestovo – dubové
a jelšové skupiny a vŕby, ktoré sa vyskytujú popri potoku.
V stredných polohách sú to dubovo-hrabové skupiny a vyššie sú dubové a dubovo - cerové
lesíky. Všade je prítomný tiež agát biely, vegetácia nie je ovplyvnená exhalátmi. Podstatná je
aj sprievodná zeleň poľných ciest, ovocné dreviny - čerešne, jablone, višne, moruše, slivky,
vinič a tiež poľnohospodárske plodiny v oráčinovom priestore k.ú., časť k.ú tvoria areálové
vinohrady. V oblasti rastú i mnohé liečivé rastliny, ako sú napríklad podbeľ liečivý, kostihoj
lekársky, repík lekársky, materina dúška, rumanček pravý, cesnak medvedí, žihľava
dvojdomá.
Fauna
Žijú tu niektoré chránené druhy chrobákov, napríklad roháč obyčajný (lucanus cervus),
bystruška lesklá (carabus obsoletus), fúzač alpský (rosalia alpina). V oblasti lesnej žije svižník
hôrny, zdochlinár štvorbodkový, svietivka svätojánska, pestroš mravcový, nosáčik žaľuďový,
nosorožtek obyčajný.Obojživelníky zastupujú ropucha zelená, skokany a sporadicky
i rosnička zelená. Z plazov sa na území vyskytujú užovka obyčajná a viaceré druhy jašteríc.
Početné zastúpenie majú i druhy cicavcov. Z hmyzožravcov je to jež obyčajný a krt obyčajný,
z bylinožravcov srnec hôrny, zajac poľný, králik divý, chrček poľný, ondatra pižmová, hraboš
poľný, myš domová a potkany. Šelmy reprezentujú líška obyčajná, tchor obyčajný, lasica
obyčajná a lasica malá.
Pri republikovom sčítaní vtáctva boli zaznamenané tieto nasledovné druhy:
bažant obyčajný, hrdlička poľná, kačiča divá, kukučka jarabá, žlna zelená, ďateľ veľký,
lastovička obyčajná, belorítky, trasochvost biely, oriešok hnedý, slávik červienka, slávik
obyčajný, drozd plavý, penica jarabá, penica popolavá, kolobkárik čibčevý, žltochost
domový, straka obyčajná, pipíška obyčajná, hrdlička záhradná, stehlíky, strnádka žltá,
sýkorky, škorec lesný, vrabec poľný, vlna hájová, pinka lesná, volavka popolavá – v južnej
časti k.ú., bocian biely, sova obyčajná, kúdelníčka lužná, myšiarka ušatá, sokol myšiar,
myšiak hôrny.
Chránené prírodné územia a prírodné pamiatky
Uprostred obce 15 m od štátnej cesty Levice – Šahy sa nachádza chránená prírodná pamiatka
Travertínová kopa, ktorá bola vyhlásená v roku 1958 a má rozlohu 0,02 ha. Na území
chránenej prírodnej pamiatky platí piaty stupeň ochrany. Lokalita predstavuje zvyšok bývalej
kaskády minerálneho prameňa.
V obci sa nacháza tiež chránený strom pred rímskokatolíckym kostolom lipa srdcovitá
(Tilia).
1.1.2 Demografická štruktúra
Vývoj počtu obyvateľov
Rozhodujúcim rozvojovým faktorom každej vidieckej obce je obyvateľstvo. Obec Santovka
má celkový počet obyvateľov 699 ( k 31.12.2014).
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Celková výmera územia obce predstavuje 1 786,6 ha. Na území obce bola k 31.12.2014
celková hustota osídlenia 39 obyvateľov na km². Hustota obyvateľstva v Nitrianskom kraji je
108,2 obyvateľov na km² a v okrese Levice je 73,18 obyvateľov na km².
Prehľad vývoja počtu obyvateľov obce je v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka č. 2 Vývoj počtu obyvateľov obce Santovka
Počet obyvateľov

2004 2005 2006 2007

2008

2009 2010

2011

2012

2013 2014

Muži

406

399

395

377

377

375

366

363

354

344

367

Ženy

431

423

422

414

417

411

405

405

394

380

332

Spolu

837

822

817

791

794

786

771

768

748

724

699

Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Graf č. 4 Vývoj počtu obyvateľov obce Santovka

Zdroj: Tabuľka č. 2

Z grafického znázornenie je zrejmé, že vývoj počtu obyvateľov obce Santovka má klesajúcu
tendenciu. Od roku 2004 kedy predstavoval počet obyvateľov 837, nastáva postupný pokles
počtu obyvateľov, v porovnaní s rokom 2014 nastal pokles počtu obyvateľov o 137. Mierny
nárast počtu obyvateľov bol zaznamenaný v roku 2008, kedy predstavoval počet 794
obyvateľov obce v porovnaní s rokom 2007. Výrazný pokles nastal v rokoch 2011, 2012,
2013 a 2014 v porovnaní s rokom 2004, kedy počet obyvateľov predstavoval 837 a v roku
2014 počet 699 obyvateľov.
Štruktúra obyvateľstva podľa produktívnosti a ekonomickej aktivity
Ekonomicky aktívni obyvatelia
Z hľadiska ekonomickej aktivity je v obci nízky podiel ekonomicky aktívneho
obyvateľstva v pomere s trvalo bývajúcim obyvateľstvom (42%). V porovnaní so slovenským
podielom ekonomicky aktívneho obyvateľstva je to menej o 6,7%. Ak by sme tento údaj
porovnali s úrovňou Levického okresu, tu je rozdiel ukazovateľov 6,1%. Tento fakt vyplýva
najmä z vidieckeho charakteru osídlenia, kde väčšina žien zostáva v domácnosti, resp. má
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menej príležitostí sa zamestnať. Kým podiel žien na trvalo bývajúcom obyvateľstve v obci
Santovka je o 6,1 % nižčí ako priemer Nitrianskeho kraja, ich podiel na ekonomicky
aktívnom obyvateľstve je tiež o 4,3 % nižší. Týmto javom sa dá vysvetliť aj to, že pomer
ekonomicky aktívneho obyvateľstva na trvalo bývajúcom obyvateľstve je o 7,6 % nižší, ako
v Nitrianskom kraji.
Tabuľka č. 3 Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva v obci Santovka

Trvale bývajúce obyvateľstvo

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo

Spolu

Spolu

5 397 036

2 630 052

48,7

NR kraj

689 867

342 461

49,6

Okres LV

115 367

55 491

48,1

758

318

42,0

SR

Santovka
Zdroj: SODB 2011

EAO v %

Graf č. 5 Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva v obci Santovka

Zdroj: Tabuľka č. 3

Z celkového počtu 699 obyvateľov obce je 77 obyvateľov (11%) v predproduktívnom veku,
počet 462 obyvateľov (66,1%) predstavuje zložku produktívneho obyvateľstva
a v poproduktívnom veku je 160 obyvateľov (22,9%). Podľa týchto údajov možno považovať
dané územie, že indikuje existenciu dostatočného počtu pracovných síl v území obce, a tak
vytvára predpoklad tvorby pridanej hodnoty. (Tabuľka č. 4)
Tabuľka č. 4 Demografická štruktúra obyvateľstva obce Santovka podľa pohlavia
V tom vo veku
SPOLU Počet obyvateľov k 31.12. 2014

predprod. produkt. poprod. predprod. produkt. poprod.
absolútne

v%

Ženy

367

36

222

109

9,8

60,5

29,7

Muži

332

41

240

51

12,3

7,2

15,4

699

77

462

160

11,0

66,1

22,9

Spolu
Zdroj: ŠÚ SR, 2015
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Graf č. 6 Demografická štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia

Zdroj: Tabuľka č.4

Veková štruktúra obyvateľstva
Zloženie obyvateľstva podľa pohlavia a veku sa v súčasnosti stáva významným prvkom
spoločenského vývoja.
Najviac občanov patrí do vekovej skupiny od 55 do 54 rokov, kde predstavujú počet 62
obyvateľov. Naopak najmenej obyvateľov je vo vekových skupinách 90 až 104 rokov, kde je
počet 6 obyvateľov.
Je zrejmé, že vo vekovej štruktúre mužov a žien prevláda produktívne obyvateľstvo. Pri
produktívnej zložke prevláda mužská populácia. Naopak v kategórii poproduktívnej zložky
prevláda ženská populácia, a to v počte 109 žien, čo je v porovnaní s mužskou populáciou
o 31,9% viac poproduktívneho obyvateľstva ženskej populácie. (Graf č.7)
Graf č. 7 Veková štruktúra obyvateľstva obce Santovka

Zdroj: ŠÚ SR, 2015
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Demografické pohyby obyvateľstva

V obci Santovka dochádza k prirodzenému úbytku obyvateľstva, ktoré je spôsobené vyššou
mierou úmrtnosti v porovnaní s mierou pôrodnosti. Najviac narodených detí bolo v roku
2011. Naopak najmenej detí sa narodilo v rokoch 2007, 2013 a 2014. V roku 2008 dosahovala
úmrtnosť najvyššiu hodnotu. Najmenej obyvateľov zomrelo v rokoch 2010 a 2012.
Tabuľka č. 5 Prirodzený prírastok/úbytok obyvateľov v obci Santovka
Obdobie

Narodení

Zomrelí

Prirodzený prírastok/úbytok

2005

5

29

-24

2006

4

23

-19

2007

2

24

-22

2008

11

36

-25

2009

7

21

-14

2010

6

17

-11

2011

9

24

-15

2012

4

19

-15

2013

2

20

-18

2

21

-19

2014
Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Graf č. 8 Vývoj prirodzeného prírastku/úbytku obyvateľov obce Santovka v rokoch 2005-2014

Zdroj: Tabuľka č.5

Migrácia obyvateľstva je jedným z najcitlivejších indikátorov sociálno-ekonomického
rozvoja.
Obec Santovka získava nových obyvateľov migráciou. V sledovanom období je migračný
prírastok najmä v rokoch 2005,2006 a v roku 2008. Naopak negatívne migračné saldo je
zaznamenané v rokoch 2007, 2010, 2012, 2013 a 2014 kedy predstavuje zápornú hodnotu
počas celého sledovaného obdobia. Najvyšší počet prisťahovalých obyvateľov je
zaznamenaný v roku 2008 a najnižší počet v roku 2013. Počet vysťahovalých obyvateľov je
najvyšší v roku 2007, kedy sa vysťahovalo až 30 občanov počas sledovaného obdobia
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a najnižší počet vysťahovalých je zaznamenaný v roku 2011, kedy sa vysťahovali 3
obyvatelia. Z nasledovného môžeme konštatovať, že migračné saldo s výnimkou piatich
rokov počas sledovaného odbodia dosahuje záporné hodnoty, čo v konečnom dôsledku má
vplyv na život obyvateľov v obci. Záporné hodnoty migračného salda sú spôsobené najmä
odchodom mladých ľudí za prácou a lepšími podmienkami pre život.
Tabuľka č. 6 Migračné saldo obyvateľov v obci Santovka
Obdobie

Prisťahovalí

Vysťahovalí

Migračné saldo

2005

30

21

9

2006

36

22

14

2007

26

30

-4

2008

37

9

28

2009

21

15

6

2010

10

14

-4

2011

20

3

17

2012

3

8

-5

2013

1

7

-6

2014
Zdroj: ŠÚ SR, 2015

5

11

-6

Graf č. 9 Migračné saldo obyvateľov obce Santovka

Zdroj: Tabuľka č.6

Celkový prírastok obyvateľov obce dosahuje v každom sledovanom roku záporné hodnoty.
Tento jav je negatívny, to znamená, že v obci pretrváva trvalý úbytok obyvateľstva, čo je
zrejmé aj z uvedených tabuliek a grafov. Trvalý úbytok obyvateľstva je spôsobený podľa
zaznamenaných údajov hlavne z dôvodu prirodzeného úbytku obyvateľstva, a to spôsobeného
vysokou mierou úmrtnosti.
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Tabuľka č. 7 Celkový prírastok/úbytok obyvateľov obce Santovka
Rok
Prirodzený prírastok
Migračné saldo
Celkový prírastok/úbytok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-24

-19

-22

-25

-14

-11

-15

-15

-18

-19

9

14

-4

28

6

-4

17

-5

-6

-6

-33

-33

-18

-53

-20

-7

-32

-10

-12

-13

Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Graf č. 10 Celkový prírastok/úbytok obyvateľov obce Santovka

Zdroj: Tabuľka č. 7

Národnostná štruktúra obyvateľstva

Z hľadiska národnostnej štruktúry možno považovať obec Santovka za etnicky vyrovnanú.
Podiel slovenskej národnosti na celkovom počte obyvateľstva je 86,8%.
Druhou
najpočetnejšou skupinou sú obyvatelia s maďarskou národnosťou s podielom 7% na
celkovom počte obyvateľstva. K rómskej národnosti sa hlási 1,3% obyvateľstva obce. Ostatné
národnostné menšiny nedosahujú podiel ani 1%, a to sú česká (0,5% z celkového počtu
obyvateľstva), ukrajinská národnosť (0,4% z celkového počtu obyvateľstva) a nemecká (0,1%
z celkového počtu obyvateľstva) Podiel 3,8% z celkového počtu obyvateľstva predstavujú
nezistené.
Tabuľka č. 8 Národnostná štruktúra obyvateľov obce Santovka
Národnosť

Spolu

%

Slovenská

658

86,8

Maďarská

53

7,0

Česká

4

0,5

Rómska

10

1,3

Ukrajinská

3

0,4
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Nemecká

1

0,1

Nezistená

29

3,8

Spolu
Zdroj: SODB 2011

758

100,0

Graf č. 11 Národnostná štruktúra obyvateľov obce Santovka

Zdroj: Tabuľka č.8

Vierovyznanie

Obec Santovka je z hľadiska náboženského vyznania homogénnym územím so silným
zastúpením rímskokatolíckej cirkvi – 78,2% obyvateľov. Druhú najpočetnejšiu skupinu
tvoria obyvatelia obce hlásiaci sa k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania s podielom 3%
obyvateľov. Okrem uvedených cirkví sa hlásia obyvatelia aj k týmto náboženským
vyznaniam: gréckokatolícka cirkev (3 obyvatelia), reformovaná kresťanská cirkev (18
obyvateľov), evanjelická cirkev metodistická (5 obyvateľov), kresťanské zbory (1 obyvateľ),
cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní (2 obyvatelia) a k inému vyznaniu sa hlási 1
obyvateľ. Bez vyznania je 9,1% obyvateľov a obyvatelia nezisteného náboženského vyznania
tvoria 5,7% z celkového počtu obyvateľov obce.
Tabuľka č. 9 Náboženské vyznanie obyvateľstva obce Santovka
Náboženské vyznanie

Spolu

%

Rímskokatolícka cirkev

593

78,2

Gréckokatolícka cirkev

3

0,4

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

23

3,0

Reformovaná kresťanská cirkev

18

2,4

Evanjelická cirkev metodistická

5

0,7

Kresťanské zbory

1

0,1

Cirkvev Ježiša Krista svätých neskorších dní

2

0,3

Iné

1

0,1

Bez vyznania

69

9,1

Nezistené

43

5,7

758

100,0

Spolu
Zdroj: SODB 2011
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Graf č. 12 Náboženské vyznanie obyvateľstva obce Santovka

Zdroj: Tabuľka č.9

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva

Vzdelanie je významným prvkom pre pritiahnutie investícií do územia a zároveň jej úroveň
ovplyvňuje uplatnenie občana na trhu práce.
Obyvateľstvo obce má v najvyššej miere ukončené základné vzdelanie (25,5% obyvateľov)
a učňovské bez maturity (20,6% obyvateľov). Úplné stredné odborné s maturitou dosiahlo
18,1% obyvateľov obce. Vyššie odborné vzdelanie majú 9 obyvatelia, čo predstavuje podiel
1,2% z celkového počtu obyvateľov. Vysokoškolsky vzdelané obyvateľstvo predstavuje spolu
podiel 8,2% obyvateľov obce. Bez vzdelania je 11,7% obyvateľov obce.
Tabuľka č. 10 Prehľad najvyššie skončeného stupňa školského vzdelania v obci Santovka
Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania

Spolu

%

Základné

193

25,5

Učňovské (bez maturity)

156

20,6

Stredné odborné (bez maturity)

62

8,2

Úplné stredné učňovské (s maturitou)

16

2,1

Úplné stredné odborné (s maturitou)

137

18,1

Úplné stredné všeobecné

27

3,6

Vyššie odborné

9

1,2

Vysokoškolské bakalárske

10

1,3

Vysokoškolské magisterské, inžinerské, dokt.

52

6,9

Bez vzdelania

89

11,7

Nezistené

7

0,9

758

100,0

Spolu
Zdroj: SODB 2011
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Graf č. 13 Vzdelanostná štruktúra obyvateľov obce Santovka

Zdroj: Tabuľka č.10

1.1.3 Technická infraštruktúra
Cestné a dopravné siete
Obec sa nachádza na križovatke cieť v smere severo-južný a východno-západný. Severojužný
smer reprezentuje cesta II. triedy č. 564. Spája obec s okresným mestom Levice a vedie ďalej
do Demandíc. Obcou ďalej prechádza cesta III. triedy č. 51017 + 5646, ktoré spájajú sídlo
s Domadicami na východe a s Hontianskou Vrbicou na západe. Ostatnú cestnú sieť tvoria
miestne obslužné komunikácie spevnené, nespevnené a účelové komunikácie spevnené,
nespevnené.
Miestne komunikácie sú v nevyhovujúcom stave, absentujú chodníky pre chodcov a priestory
na parkovanie.
Obec je napojená na verejnú autobusovú dopravu. Má dobré zabezpečenie aj
ďiaľkovou autobusovou dopravou.
Energetické siete
Obec je plne elektrifikovaná, je zásobovaná z el. vzdušného vedenia. Elektrická energia bola
do obce zavedená začiatkom 50. rokov a používa sa v domácnostiach na prípravu TÚV (teplá
úžitková voda) a v chatovej osade aj na kúrenie.
V období 80. rokov20.storočia bola obec plynofikovaná. Plyn je využívaný pre
potreby vykurovania, varenia a prípravu TÚV (teplá úžitková voda) pre rodinné domy
a menšie prevádzky miestneho významu.
Vodné hospodárstvo
Obec Santovka má kompletne vybudovanú verejnú vodovodnú sieť, vrátane
vodovodných prípojok pre obyvateľstvo. Vybudovaná vodovodná sieť je v správe
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti – Odštepný závod Levice.
Na území obce zatiaľ nie je vybudovaná funkčná verejná kanalizačná sieť. Obyvatelia
majú vybudované žumpy, ktoré sú prevažne v nevyhovujúcom stave. Obec nedisponuje ČOV.
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Odpadové hospodárstvo
Odvoz komunálneho odpadu sa v obci zabezpečuje dvakrát do mesiaca. Obec má zavedený
separovaný zber odpadu pre papier, plasty, sklo a železné kovy. Zabezpečuje sa aj odvoz
nebezpečného odpadu podľa potreby.
Prehľad množstva vyprodukovaného odpadu v obci je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka č. 11 Prehľad množstva vyprodukovaného odpadu v roku 2014
Druh odpadu
TKO
Papier
Plasty
Sklo
Kovy
Komp. Obaly
Pneumatiky
Vyradené el. zariadenia

Množstvo vyprodukovaného odpadu v roku 2014 (t)
156,56
4,77
8,80
7,39
0,51
0,16
1,03
2,02

Zdroj: Obecný úrad, 2015

Systém odpadového hospodárstva stačí v súčasnosti pokrývať miestne potreby, ale si
vyžaduje vytvorenie systému nakladania s bioodpadom. Nepriaznivým javom v obci je
vytváranie čiernych skládok. Absentuje zberný dvor.
1.1.4 Sociálna infraštruktúra
Školstvo
Materská škola Santovka

História materskej školy v Santovke sa píše od roku 1953, keď pri základnej škole začala
fungovať i materská škola. Najprv bola materská škola len s poldennou, neskôr celodennou
starostlivosťou. Keď v roku 1964 zlúčením obcí Santovka a Malinovec vznikla spoločná obec
Santovka, vznikla 1 spoločná materská škola, pod spoločným riaditeľstvom, ale v dvoch
budovách, jedna v Santovke a druhá v Malinovci.
Od roku 1993 sídli materská škola v novej, modernej budove, umiestnenej v tichom,
prírodnom prostredí, v tesnej blízkosti termálneho kúpaliska. Dnes je materská škola
jednotriedna s celodennou výchovnou starostlivosťou. Pracuje tu 5 členný kolektív, ktorý sa
stará o deti vo veku od 3 do 6 rokov.
Zariadenie materskej školy, vybavenie pomôckami, hračkami, didaktickým materiálom
a audiovizuálnou technikou sa neustále mení a dopĺňa. Materská škola je od 1.10.2003
zaradená do národnej siete Škôl podporujúcich zdravie. Do výchovno-vzdelávacieho
programu sa zaraďuje i zdravotná, environmentálna a prosociálna výchova, výučba cudzieho
jazyka (anglický jazyk), preventívna logopedická starostlivosť, pestuje sa v deťoch láska
k vlasti, rodnému kraju a regionálnym tradíciám.
Materská škola spolupracuje okrem Obecným úradom a Základnou školou v Santovke aj
s ďalšími inštitúciami, ako sú Zariadenie pre seniorov – Domov dôchodcov v Santovke a DSS
v Domadiciach, Slovenský červený kríž, Pedagogicko-psychologická poradňa v Leviciach,
s miestnym stomatológom a pediatrom.
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Tabuľka č.12 Vývoj počtu detí v Materskej škole v Santovke
Školský rok
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Počet detí
21
23
22
21
16
23
24
24
24
21

Zdroj: Materská škola Santovka

Základná škola Santovka

Prvé zmienky o vyučovaní v majeri Santov sú z roku 1430, ktoré sú zaznamenané
v kronike Nadošanskej fary. Až v roku 1930 vznikla potreba z kapacitných dôvodov postaviť
novú budovu školy. Školská stolica na podnet rechtora Karola Poljaka Školbu rozhodla
o výstavbe novej dvojtriednej budovy školy. Vtedajšie panstvo uvoľnilo pozemok o výmere
2700 siah. Základný kameň bol vysvätený 2.5.1932 a 6.11.1932 bola budova vysvätená. Do
8.11.1932 sa vyučovalo v jednej triede striedavo a až potom v provizórnych podmienkach
v dvoch triedach. Na žiadosť školskej stolice 14.9.1933 bola budova kolaudovaná Okresným
úradom v Leviciach. Škola mala názov Rímsko-katolícka ľudová škola.
V roku 1964 po zlúčením obcí Santovka a Malinovec mala škola rekordný počet žiakov 124,
umiestených v šiestich triedach
Od 1.7.2002 prebehla reforma verejnej správy na úseku školstva. Kompetencie
v oblasti štátnej správy boli prenesené z Okresného úradu Levice na obec Santovka. Obec je
od tejto doby zriaďovateľom školy. Školu navštevujú žiaci obce Santovka a z obce Domadice.
Vývoj počtu žiakov má klesajúcu tendenciu. (viď tabuľka č. 13)
Tabuľka č.13 Vývoj počtu žiakov v Základnej škole v Santovke
Mimoškolské aktivity
Školský rok
Počet žiakov
kultúrne, športové, súťaže
2005/2006
31
kultúrne, športové, súťaže
2006/2007
26
kultúrne, športové, súťaže
2007/2008
26
kultúrne, športové, súťaže
2008/2009
23
kultúrne, športové, súťaže
2009/2010
25
kultúrne, športové, súťaže
2010/2011
29
kultúrne, športové, súťaže
2011/2012
26
kultúrne, športové, súťaže
2012/2013
26
kultúrne, športové, súťaže
2013/2014
20
kultúrne, športové, súťaže
2014/2015
18
Zdroj: Základná škola Santovka
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Zdravotníctvo
V obci sa nachádza zdravotné stredisko, v ktorom v súčasnosti pôsobia dvaja lekári
všeobecný lekár pre dospelých a stomatológ. Lekári ordinujú dvakrát týždenne.
Iné verejné služby
Občianska vybavenosť obce je charakterizovaná zariadeniami v oblasti kultúry, športu
a administratívy.
V obci sa nachádza: dva cintoríny s domami smútku, kaderníctvo, predajne s potravinami,
autodieľňa, výroba reklamných predmetov, oprava kosačiek, predajňa stavebnín a brúsiareň
valcov a kľukových hriadeľov.
Pošta sa nachádza v budove obecného úradu. Ostatné služby sú využívané v priľahlých
obciach a v Leviciach.
V obci sa nachádzajú aj športové zariadenia, a to telocvičňa, futbalové ihrisko,
multifunkčné ihrisko a posilovňa. Tieto zariadenia využíva vo voľnom čase najmä mládež.
Tabuľka č.14 Športové zariadenia v obci Santovka
LOKALITA ŠPORTOVÉ
AREÁLY
Santovka

MULTIFUN
KČNÉ
IHRISKO

1

1

ŠTADIÓNY

-

FITNESS
CENTRÁ POSILOVŇA
1 v budove Ocú

SAUNA

MOTOKÁROVÁ
DRÁHA

-

-

Zdroj: Obecný úrad Santovka

Obec Santovka nemá kultúrny dom, ale rôzne kultúrno-spoločenské podujatia sa konajú
v miestnej telocvični. K zariadeniam v oblasti voľného času patrí obecná knižnica.
Kultúrne a historické zdroje
Architektonickou dominantou obce je rímskokatolícky kostol. Ide o jednoloďový kostol so
segmentovým uzáverom, sakristia je pristavaná a veža vstavaná, presbytérium je zaklenuté.
Loď obsahuje dve polia pruskej klenby. Pri presbytériu vľavo je sakristia, vpravo je pendant –
panské oratórium, obe sú zaklenuté valenou klenbou a lunetami. Priečelie je trojosé
s miernymi lunetami. Po stranách portálu sú niky so sochami svätcov.
V ústrednom zozname kultúrnych pamiatok sú nasledovné pamiatky:
ÚZKP č. 1635/1
travertínový lom- archeologická lokalita – sídlisko praveké
ÚZKP č. 1636 /0
kostol rímskokatolícky nanebovzatie Panny Márie
ÚZKP č. 10730 /0 pavilón filagórie v parku
Kultúrny a spoločenský život v obci
Kultúrny a spoločenský život v obci možno považovať za uspokojivý. Obecný úrad je rôznou
mierou zapojený takmer do všetkých aktivít obce. V obci sa konajú pravidelné podujatia
rôzneho charakteru pre občanov. Prehľad pravidelne sa konajúcich podujatí je uvedený
v nasledujúcej tabuľke.
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Tabuľka č.15 Prehľad pravidelne sa konajúcich podujatí v obci Santovka

Pravidelne sa konajúce spoločenské podujatia
Deň matiek
Deň detí
Uvítanie detí
Deň obce Santovka
Obecná zabíjačka
Futbalový turnaj o pohár starostu obce
Stretnutie s dôchodcov- október mesiac úcty k starším
Mikuláš
Zdroj: Obecný úrad, 2015

V súčasnosti pôsobia v obci rôzne záujmové združenia, ktorých činnosť je zameraná
rôznorodo. Tieto organizácie prezentujú spoločenský a kultúrny život v obci. Prehľad
záujmových združení je uvedený v nasledujúcej tabuľke č. 16.
Tabuľka č. 16 Záujmové združenia v obci
NÁZOV ORGANIZÁCIE

PREDMET ČINNOSTI

KONTAKT

MO Matice slovenskej

Zachovanie národných tradícií
spisovného jazyka

Húska Stanislav, Rozmarínová 229

Klub seniorov

Záujmová činnosť dôchodcov

Poliaková Mária, Vrbická 234

Santovka Combat Airsoft
Team
TJ Slavoj Santovka
Dobrovoľný požiarny zbor
OZ Do školy Santovka

Santovka pre mladých

Športová streľba
Výchova mládeže ku kolektívnemu
športu a reprezentácia obce vo futbale
Práve sa rozbiehajúce združenie
v oblasti požiarnej ochrany
Podpora výchovnovzdelávacieho
procesu, rozvoj obce a spoločenského
života
Podpora spoločenských potrieb
mládeže, skvalitnenie využitia voľného
času a podpora aktivít mládeže,
organizovanie a zabezpčeovanie
mládežníckych podujatí pre využitie
voľného času

Struhár Michal
Parková 3/180
Dušan Kazár
Vrbická 356/48, Santovka
Jozef Hegedúš ml.
Vodárenská č. 48, Santovka
Marcel Poljak - Škobla
Domadická 49/2, Santovka

Mgr. Ladislav Lauko,
Kúpeľná 510/5, Santovka

Zdroj: Obecný úrad, 2015

Kultúrne zariadenia, zariadenia pre šport, telovýchovu a voľno-časové aktivity
V obci sa nachádza multifunkčné ihrisko, futbalový areál s telocvičňou, ktorý je k dispozícii
pre širokú verejnosť. Využíva sa na športové a tiež kultúrno-spoločenské podujatia počas
celého roka. Na realizáciu rôznych spoločenských podujatí slúži telocvičňa.
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1.1.5 Materiálne zdroje
Vlastnícke vzťahy
Usporiadanie vlastníckych vzťahov k pôde je podobné ako na väčšine Slovenska. Vzhľadom
na zdĺhavosť procesu predstavujú nejasné vlastnícke vzťahy a historická rozdrobenosť
vlastníctva prekážku pre ďalší rozvoj územia a rozvojové projekty. Obec Santovka má
dokončený proces ROEP, ale v obci neprebehli pozemkové úpravy. Územno - plánovacia
dokumentácia bola vypracovaná v roku 2001.
Tabuľka č. 17 Vysporiadanie vlastníckych vzťahov
situácia v PHSR
Obec

situácia v ROEP

situácia v ÚPD

Santovka
áno
Zdroj: Obecný úrad Santovka, 2015

áno

áno

Domový a bytový fond
Významným ukazovateľom kvality života obyvateľov je stav, kvalita, vybavenosť a štruktúra
domového a bytového fondu. Štruktúra domového fondu v obci odzrkadľuje vidiecky ráz,
väčšina obyvateľov žije v rodinných domoch, z ktorých je 77,3 % trvalo obývaných, zvyšok
tvoria neobývané domy. V obci je neobývaných 67 domov. (Tabuľka č. 18)
Tabuľka č. 18 Domový a bytový fond obce Santovka
Domy
Santovka

Byty

trvalo obývané

neobývané

trvalo obývané

neobývané

228

67

243

71

Zdroj: SODB 2011

Z hľadiska vlastníctva domov má prevahu vlastníctvo fyzických osôb, ktoré predstavuje
72,2% z celého domového fondu. V rámci vlastníctva bytov majú prevahu vlastníctva byty vo
vlastných rodinných domoch, čo predstavuje 64,7% z celého bytového fondu. Ďalšiu početnú
skupinu tvoria vlastné byty v bytových domoch (19 bytov), obecné byty (1 byt), družstevné
byty (1 byt) a iné (13 bytov). (Tabuľka č. 19)
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Tabuľka č. 19 Vlastníctvo domového a bytového fondu
SANTOVKA

Domy
295
243
213
2
2
3

SANTOVKA

Byty
317
243

Domov spolu
TOB
Vlastníctvo FO
Vlastníctvo obce
Iné právnicke osoby
Kombinácia vlastníkov
Neobývané
Bytov spolu
TOB
Vlastné byty v bytových domoch

19

Byty vo vlastných rodinných domoch

205

Obecné byty
Družstevné byty
Iné
Neobývané

1
1
13
71

S nezistenou obývanosťou

3

Zdroj: SODB 2011

Najviac postavených domov v obci Santovka bolo v období rokov 1946-1990, kedy
predstavoval počet 162 postavených domov. V nasledujúcich rokoch došlo k výraznému
poklesu výstavby v porovnaní s celým sledovaným obdobím. Najmenej domov bolo
postavených v období rokov 1991-2000 (6 domov) a od roku 2001 a neskôr (7 domov).
Tabuľka č. 20 Obdobie výstavby domov v obci Santovka

Obdobie výstavby
Do roku 1945
1946-1990
1991-2000
2001 a neskôr
SPOLU

V rodinných domoch
43
162
6
7
218

Zdroj: SODB 2011
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Graf č. 14 Obdobie výstavby domov v obci Santovka

Zdroj: Tabuľka č. 16

Z celkového počtu domov 233 má v dome tečúcu vodu 219 domov. V 7 domoch voda nie je.
Centrálne kúrenie má 136 domov z celkového počtu 233 domov a bez centrálneho kúrenia je
90 domov. Domy s kúpeľňami, v ktorých je vaňa alebo sprcha prevyšujú (216 domov) nad
domami s kúpeľňami, ktoré nie sú vybavené vaňou alebo sprchou (14 domov). V obci sa
nachádza 191 domov so splachovacou toaletov a v ktorých nie je splachovacia toaleta je 39
domov. (Tabuľka č. 21)
Tabuľka č. 21 Vybavenosť domov
Dodávka vody v dome

Spolu

V dome je tečúca voda

V dome nie je voda

Nezistené

233

219

7

7

Typ kúrenia v dome

Spolu
233

Centrálne kúrenie
136

Bez centráleno kúrenia
90
Vybavenie kúpeľne

Nezistené
7

Spolu

V kúpeľni je vaňa alebo sprcha

V kúpeľni nie je vaňa ani sprcha

Nezistené

233

216

14

3

Toaleta v dome
Spolu

V dome je splachovacia toaleta

V dome nie je splachovacia toaleta

Nezistené

233

191

39

3

Zdroj: SODB 2011
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Majetok obce
Prehľad majetku obce Santovka k 31.12.2015
Majetok
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
Zdroj: Obecný úrad Santovka

Skutočnosť
k 31.12.2014
2 754 727,96
809 146,36

Skutočnosť
k 31.12.2015
3 191 409,32
1 275 738,93

Predpoklad
na rok 2016
3 049 941,31
1 109 211,31

0,00
637 235,05
171 911,31
1 945 394,54

4 453,51
1 099 394,41
171 891,01
1 914 106,40

3 300,00
934 000,00
171 911,31
1 940 550,00

550,92
1 799 591,18
0,00
106 062,54
39 189,90
0,00
0,00
187,06

818,32
1 709 477,67
27 943,61
112 656,08
63 210,72
0,00
0,00
1 563,99

550,00
1 800 000,00
0,00
100 000,00
40 000,00
0,00
0,00
180,00

Zdroje krytia
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
Zdroj: Obecný úrad Santovka

Skutočnosť
k 31.12.2014
2 754 727,96
863389,69

Skutočnosť
k 31.12.2015
3 191 409,32
1 272 883,71

Predpoklad
na rok 2016
3 049 941,31
1 174 371,31

0,00
0,00
863 389,69

0,00
0,00
1 272 883,71

0,00
0,00
1 174 371,31

33 505,45

89 775,46

20 570,00

4 412,53
7 012,00
171,09
21 909,83

0,00
40 206,97
1 332,54
24 200,97

400,00
0,00
170,00
20 000,00

1 857 832,82

1 828 750,15

1 855 000,00

Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Zdroj: Obecný úrad Santovka

Zostatok k 31.12 2014
4 354,63
101 707,91

Zostatok k 31.12 2015
54 120,68
86 479,01
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Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Zdroj: Obecný úrad Santovka

Zostatok k 31.12 2014
22 080,92
0,00

Zostatok k 31.12 2015
25 533,51
0,00

Hospodársky výsledok za rok 2015
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV
Zdroj: Obecný úrad Santovka

Skutočnosť
k 31.12. 2014
805 924,92
51 933,21
47 493,32
225 243,33
0,00
2 836,23

Skutočnosť
k 31.12.2015
870 161,45
44 073,05
68 793,89
248 560,16
0,00
3 426,57

Predpoklad
rok 2016
810 850,00
52 000,00
48 000,00
230 000,00
0,00
2 800,00

59 360,12

54 368,13

58 900,00

3 214,29
0,00
415 844,42

3 607,66
0,00
447 331,99

3 250,00
0,00
415 900,00

0,00
810 921,03
38 354,03
0,00

0,58
893 815,30
35 842,04
0,00

0,00
811 315,00
38 500,00
0,00

0,00
238 608,08

0,00
259 278,71

0,00
239 000,00

7 620,39
3 063,75

12 489,54
4 412,53

7 700,00
2 800,00

13,97
0,00
523 260,81

15,85
0,00
581 776,63

15,00
0,00
523 300,00

+4 996,11

+23 653,27

+465,00
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Rozpočet na roky 2016-2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou
Zdroj: Obecný úrad Santovka

Skutočnosť
k 31.12.2015
1 308 110,51

Rozpočet na rok
2016
1 126 146,00

Rozpočet
na rok 2017
1 062 626,00

Rozpočet
na rok 2018
1 072 626,00

750 161,26
189 000,00
14 911,02
354 038,23

724 646,00
19 500,00
42 000,00
340 000,00

722 626,00
0,00
0,00
340 000,00

722 626,00
0,00
0,00
350 000,00

Skutočnosť
k 31.12.2015
1 279 178,77

Rozpočet na rok
2016
1 126 146,00

Rozpočet
na rok 2017
1 062 626,00

Rozpočet
na rok 2018
1 072 626,00

365 735,31
195 485,23
26 000,00
691 958,23

381 152,00
42 000,00
25 074,00
677 920,00

384 706,00
0,00
0,00
677 920,00

384 706,00
0,00
0,00
687 920,00

1.1.6 Ekonomické zdroje
Ekonomická základňa obce Santovka je tvorená najmä súkromným sektorom, ktorý
v obci predstavujú predovšetkým podnikatelia a živnostníci. V obci má zastúpenie aj
niekoľko malých a stretných firiem typu právnických osôb.
Tabuľka č. 22 Zoznam miestnych podnikateľských subjektov
NÁZOV PO/SÍDLO

PREDMET PODNIKANIA

POČET
ZAMESTNANCOV
7

OLYMP- Šmrhola Jozef

Výroba reklamných predmetov

A.N.E.S. a.s.

Kúpalisko, reštaurácia

PROFESIONAL SERVIS, s.r.o.

Maloobchod s poľnohospodárskymi
strojmi

2

EKOSYSTÉM

Maloobchod s poľnohospodárskymi
strojmi

3

Háčko bar

Pohostinstvo

1

16 – v sezóne 56

Salón Inka
Kaderníctvo
COOP Jednota spotrebné družstvo, Potraviny, zmiešaný tovar
Levice

1
4

Autodielňa Lőrincz - Jalakša

Servis a oprava motorových vozidiel

2

Kršák Peter

Brúsiareň valcov a kľukových
hriadeľov

1

Penzión KIKA

Penzión

2

RD „Prameň“ Santovka

Roľnícke družstvo

26

Zdroj: Obecný úrad Santovka, 2015
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Celkovo možno konštatovať široké zastúpenie podnikateľských subjektov v obci a značnú
diverzifikovanosť podnikateľského prostredia.
Primárny sektor je v obci zastúpený len poľnohospodárskym subjektom a súkromne
hospodáriacimi roľníkmi. Sekundárny sektor reprezentujú podnikateľské subjekty zamerané
na výrobu reklamných predmetov, brúsiareň valcov a kľukových hriadeľov.
V terciálnom sektore sa jedná najmä o maloobchodnú činnosť, autoservis a iné.
Veľkým zamestnávateľom je Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka, kde
pracuje 45 ľudí. Druhým najväčším zamestnávateľom v obci je samotná obec zamestnávajúca
24 ľudí vrátane ZŠ a MŠ.
Ďalším veľkým zamestnávateľom je Roľnícke družstvo „Prameň“ Santovka. V súčasnosti
obhospodaruje 1457,34 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 1395,89 ha ornej. Členskú
základňu tvorí 54 členov. Zamestnaných je 26 ľudí. Činnosť RD je zameraná na
poľnohospodársku výrobu, na úseku rastlinnej výroby je pestovanie tržných plodín a na
zabezpečenie krmovinovej základne pre živočíšnu výrobu. Z pestovania tržných plodín
prevládajú obilniny a to pšenica ozimná, pšenica jarná, raž siata, jačmeň ozimný, jačmeň
jarný, kukurica na zrno, repka ozimná, slnečnica ročná, ľan siaty olejný. Vo vinohradoch sa
pestuje vínna réva.
Odvetvová zamestnanosť
V obci je najviac ľudí zamestnaných vo verejnej správe, v odvetví poľnohospodárstva,
starostlivosti v pobytových zariadeniach a tiež v oblasti výroby.
Obyvatelia obce ďalej pracujú v oblasti stavebných prác, činnosti reštaurácií a pohostinstiev,
v oblasti zdravotníctva, maloobchode a ďalších odvetviach.

Tabuľka č. 23 Odvetvová zamestnanosť obce Santovka
Ekonomicky aktívne osoby

muži ženy spolu

z toho
dochádza do
zamestnania

Odvetvie ekonomickej činnosti
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace

17

7

24

18

Lesníctvo a ťažba dreva

0

1

1

0

Výroba potravín

4

5

9

6

Výroba nápojov

10

11

21

20

Výroba textilu

1

1

2

2

Výroba odevov
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku;
výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu

1

0

1

1

1

1

2

1

Výroba papiera a papierových výrobkov

1

0

1

0

35

Progra m rozvo ja ob ce Sa ntovka - Konsolidované
Progra movacie obdobie 2016 – 2024

znenie

Tlač a reprodukcia záznamových médií

1

0

1

1

Výroba chemikálií a chemických produktov

2

2

4

4

Výroba výrobkov z gumy a plastu

2

1

3

3

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

1

0

1

1

Výroba a spracovanie kovov

2

0

2

2

Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

16

3

19

16

Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

2

0

2

1

Výroba elektrických zariadení

3

0

3

3

Výroba strojov a zariadení i. n.

2

1

3

1

Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov

3

2

5

4

Výroba nábytku

0

1

1

1

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu

1

1

2

1

Zber, úprava a dodávka vody

2

0

2

2

Výstavba budov

7

0

7

7

Špecializované stavebné práce
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov

13
3
6

3
0
3

16
3
9

14
3
7

Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov

4

8

12

10

Pozemná doprava a doprava potrubím

8

2

10

10

Skladové a pomocné činnosti v doprave

8

0

8

8

Poštové služby a služby kuriérov

0

6

6

6

Ubytovanie

2

0

2

1

Činnosti reštaurácií a pohostinstiev

6

8

14

11

Informačné služby

0

1

1

1

Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia

2

4

6

5

Činnosti v oblasti nehnuteľností

0

1

1

0

Právne a účtovnícke činnosti

2

0

2

2

Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia

1

1

2

1

Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy

2

0

2

2

Reklama a prieskum trhu

1

1

2

2

Veterinárne činnosti

1

0

1

1

Sprostredkovanie práce

2

0

2

2

Bezpečnostné a pátracie služby

2

0

2

2

Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou

1

0

1

1

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

23

21

44

34

Vzdelávanie

1

6

7

5

Zdravotníctvo

4

8

12

9

Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)

3

15

18

18

Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti

2

0

2

2

Športové, zábavné a rekreačné činnosti

1

0

1

0

Činnosti členských organizácií

1

0

1

0

Ostatné osobné služby

0

1

1

1

Nezistené

9

5

14

9

187

131

318

262

Spolu
Zdroj: SODB 2011
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1.1.7 Cestovný ruch
Santovka je obec s vysokým potenciálom pre rozvoj športovo – rekreačných aktivít a
zariadení. Obec je pre svojich návštevníkoch príťažlivá najmä vďaka existencii termálnych
prameňov. V minulosti bolo v obci vybudované kúpalisko - terajší areál Santovka wellness,
ktorý ponúka široké spektrum relaxačných služieb a možností vyžitia pre jednotlivcov a
rodiny z deťmi. Počas letnej sezóny sú k dispozícii 4 bazény. V areáli kúpaliska sa nachádza
aj reštaurácia s terasami a hotel s 34 lôžkami. Liečivá termálna voda zo Santovky je aj
v bazénoch určených na plávanie a aktívne kúpanie. Prírodná termálna voda, ktorá v Santovke
pramení, má vďaka svojmu liečivému zloženiu výrazné terapeutické účinky. Obsahuje zložky,
ktoré umožňujú preniknúť látkam cez pokožku priamo do tela.
Okrem areálu kúpaliska bola v obci vybudovaná aj rozsiahla chatová zóna, ktorá
pozostáva zo súkromných, podnikových chát a chatiek. Tieto objekty predstavujú cca 150
ubytovacích miest, aj keď väčšina z nich je len sezónneho charakteru. Aj napriek tejto
existujúcej materiálno – technickej základni je v obci deficit kvalitných ubytovacích kapacít.
1.1.8 Nezamestnanosť
Tabuľka č. 24 Počet nezamestnaných v obci Santovka v rokoch 2010 - 2014
Obec

2010

2011

2012

2013

2014

Santovka

47

40

49

32

29

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Tabuľka č. 25 Vzdelanostná štruktúra nezamestnaných k 31.12.2014

Lokalita

Neukončené
základné
vzdelanie

Základné
vzdelanie

Nižšie
stredné
odborné
vzdelanie

0
8
0
Santovka
Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Stredné
odborné
vzdelanie

Úplné
stredné
odborné
vzdelanie

Vysokoškolské
vzdelanie II.
stupňa

13

5

3

Tabuľka č. 26 Veková štruktúra nezamestnaných v obci Santovka k 31.12.2014
Vek

Obec Santovka

do 20

3

20-25

6

25-30

4

30-35

1

35-40

4

40-45

1

45-50

3

50-55

4

55-60

3

nad 60

0

Spolu
Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
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Tabuľka č. 27 Štruktúra nezamest. v obci Santovka podľa dĺžky evidencie k 31.12.2014
0-3 m

4 -6 m

7- 9 m

10-12 m

Santovka
11
3
4
2
Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

13 - 18 m

25-30 m

31-36 m

37-42 m

nad 48 m

5

0

0

2

2

1.1.9 Ex-ante hodnotenie
Obec Santovka má v súčasnoti pripravené nasledovné projektové dokumentácie:
Názov
Vybudovanie kanalizácie a ČOV
Miestne komunikácie
Výstavba obecných nájomných bytov
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy
OcÚ a prestavba kúrenia
Úprava verejného priestranstva Park v Santovke
Modernizácia a dostavba ZPS – DD v Santovke
II. etapa
Rekonštrukcia a revitalizácia obecného parku
v Zariadení pre seniorov – domov dôchodcov v
Santovke

Stav prípravy
Vypracovaná PD
Vypracovaná PD
Stavebné povolenie
Vypracovaná PD
Stavené povolenie
Vypracovaná PD
Stavebné povolenie
Vypracovaná PD
Stavebné povolenie
Vypracovaná PD
Vypracovaná PD

1.2. ANALÝZA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA
1.2.1 Identifikácia hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia
Sociálne a hodnotové faktory:
Vývoj demografie a sociálneho prostredia je jedným z najdôležitejších faktorov
ovplyvňujúcich rozvoj obce. Vymieranie obyvateľstva je však celoeurópskym problémom a
často nie je v moci samosprávy účinným spôsobom zvrátiť negatívny trend v jej vývoji. Na
rozvoj natality však vo veľkej miere vplýva celková ekonomická situácia v štáte, ako aj v
rodinách. Vysoká miera nezamestnanosti a nízke mzdy sú zdrojom ekonomickej a sociálnej
nestability v rodinách, spôsobujú migráciu obyvateľstva za prácou či už v rámci Slovenskej
republiky alebo do zahraničia. Vidiecke oblasti ostávajú skôr len na okraji spoločenského
záujmu, skôr sa na vidiek sťahujú starší ľudia na dôchodok, ako mladé rodiny.
Tento faktor následne ovplyvňuje všetky ostatné stránky života obce.
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Ekonomické faktory:
Ďalším dôležitým faktorom v rozvoji obce je jej vlastný ekonomický potenciál, ako aj
ekonomický potenciál jej obyvateľov.
Nízka kúpyschopnosť obyvateľstva vidieckych oblastí spôsobuje stagnáciu rozvoja malého a
stredného podnikania v obci. Likvidácia poľnohospodárskych družstiev spôsobila úpadok
poľnohospodárskej výroby, domáceho chovu hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny – v
minulosti podielnici družstiev dostávali naturálie, čím sa zjednodušoval domáci chov. Tieto
faktory však nedokáže riešiť samospráva, tu je potrebný zásah štátu.
Priamu súvislosť s ekonomickou silou obce má aj rozvoj sociálnej a technickej infraštruktúry
a tým aj atraktívnosť obce pre obyvateľov. Nevyhovujúci stav miestnych komunikácií,
chýbajúca kanalizácia, zastaralé verejné osvetlenie, obecné budovy v zlom technickom stave
neprispievajú k dobrému obrazu obce, spôsobujú obci zvýšené výdavky na čiastočné
odstraňovanie závad, ktoré nerieši celý problém, ale len odsúva a predražuje konečné riešenie.
Ekologické faktory:
Obec Santovka má vypracovaný Plán odpadového hospodárstva, je členom Združenia obcí
pre separovaný zber „Tatiar“, momentálne sa v obci separuje 5 zložiek odpadu -plasty, papier,
sklo, kovy, elektroodpad a nebezpečné odpady. V katastri obce sa nenachádza žiaden väčší
zdroj znečistenia ovzdušia.
Politické faktory:
Obec Santovka je súčasťou Vyššieho územného celku Nitra. Táto časť identifikuje hlavné
faktory vonkajšieho prostredia, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú vývoj samotnej
obce. Nitriansky kraj (NK) je prevažne vidiecky, pomaly rastúci región SR, s primeranou
atraktivitou a pozíciou, priemerným stupňom pripravenosti na inovácie, priemerne
konkurencieschopný mimo centra rozvojových aktivít EÚ a s možnosťou cezhraničnej
spolupráce s Maďarskou republikou. Po Košickom a Prešovskom kraji je najľudnatejším
krajom SR. NK je prevažne vidieckym regiónom SR (46,8 % mestského obyvateľstva).
NK sa vyznačuje priemernou zamestnanosťou (miera zamestnanosti 64,1 %). V prípade NK
bude nevyhnutné vyvárať pracovné príležitosti najmä pre ekonomicky aktívne obyvateľstvo,
ktoré dochádza za prácou do iných regiónov (približne 27 000 ekonomicky aktívneho
obyvateľstva). Najviac zamestnaných v kraji je v priemysle (okolo 36 %) a vysoký podiel na
zamestnanosti predstavujú verejné služby (23 %) a celkovo služby (56 %). NK patrí k
najproduktívnejším
poľnohospodárskym
regiónom
SR
s
celkovou
výmerou
poľnohospodárskej pôdy 468 669 ha, čo je najviac v SR a podiel poľnohospodárskej pôdy v
SR (19,3 %).
Konkurenčná výhoda NK je tvorená vysokým inovačným potenciálom a
vysokokvalifikovanou pracovnou silou v oblasti poľnohospodárstva a chemického priemyslu
a predpokladmi pre rozvoj biotechnológií, nový typ sociálnych služieb a zdravotnej
starostlivosti.
Rizikovým faktorom sa stáva neustále pribúdanie prenesených kompetencií bez
finančného krytia, ako aj znížený koeficient prepočtu podielových daní. Obce zabezpečujú
výkon 4000 kompetencií, v rôznej miere a na rôznej úrovni. Stále viac sa do popredia dostáva
téma komunálnej reformy, ktorá by zabezpečila odborný výkon najmä prenesených
kompetencií. Tu vidíme príležitosť na riešenie hneď niekoľkých dôležitých otázok. V prvom
rade šetrenia verejných financií napríklad elektronizáciou, vytváraním spoločných úradovní,
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nie len na výkon prenesených kompetencií, ale aj niektorých originálnych kompetencií,
efektívnym využívaním ľudských zdrojov.
Významnú úlohu v živote obce a jej obyvateľov zohráva tiež politika štátu ako aj vplyv
politiky Európskej únie na svojich členov. Nestabilita politického prostredia v rámci SR a
vysoká miera korupcie sa môžu považovať za faktory ohrozujúce rozvoj obce.

1.2.2 STEEP analýza
Vonkajšie faktory
Sociálne
a hodnotové
faktory

Vonkajší potenciál územia

Vonkajšie obmedzenia územia
 znižovanie počtu
obyvateľstva
 neatraktívnosť vidieckych
sídiel

 Štrukturálne fondy

Ekonomické
faktory

 Nízka kúpyschopnosť
obyvateľstva
 Prívalové dažde a povodne

Ekologické
faktory
Politické faktory

 Dobrá a dlhodobá
spolupráca samospráv
– RZMO Tekov, OZ
Tekov-Hont

 Nedostatočné financovanie
samospráv
 Nedoriešená komunálna
reforma
 Navyšovanie kompetencií
bez finančného krytia

1.3. ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU ÚZEMIA OBCE SANTOVKA
1.3.1 SWOT analýza
Silné stránky
 čisté a zdravé prírodné
Životné
prostredie
prostredie










výhodná geografická poloha
bohaté zásoby kvalitných
termálnych a minerálnych
vôd
existencia artézskych studní
udržiavanie zelene
priaznivé klimatické
prostredie pre rastlinnú a
živočíšnu výrobu
priestor na rekreáciu a
oddych
dobra kvalita životného
prostredia
bohatá fauna a floraň
bohatý historický potenciál –
národné kultúrne pamiatky v

Slabé stránky










nízke environmentálne povedomie
občanov
nesprávna manipulácia s odpadom
– spaľovanie
pokračujúci trend znečisťovanica
životného prostredia obce a okolia
zanedbaný stav verejných
priestranstiev
povodne a záplavy
slabé využívanie existujúceho
prírodného potenciálu
nepostačujúci odvod dažďovej
vody a ochrana pred prívalovými
vodami
existencia čiernych skládok
slabá ochrana zdrojov pitnej,
minerálnej a termálnej vody
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obci
výhodné prírodné podmienky
pre rozvoj prímestskej
rekreácie, vidieckej turistiky,
agroturistiky a wellness
 atraktívne prírodné, kultúrne
a historické lokality v
blízkom okolí – Brhlovce,
Levice, Bohunice, Kremnica,
Počúvadlo, Banská Štiavnica
 dobra dostupnosť
atraktívnych turistických
destinácií – Ostrihom,
Štúrovo, Podhájska,
Dudince, Budapešť
 separácia odpadu
 vybudovaný plynovod,
vodovod, elektrifikácia
 pokrytie mobilnými
operátormi
 vhodné lokality na bytovú
výstavbu a dostatok
inžinierskych sietí pre
výstavbu nových bytov


Infraštruktúra

Ekonomické
zdroje a cestovný
ruch







možnosť zamestnania sa
v blízkom okolí obce
vhodné podmienky pre
podnikanie
vhodné podmienky pre
rozvoj vidieckeho
cestovného ruchu
termálne kúpalisko priamo
v obci
dobrý vzťah samospráva podnikateľ


















Ľudské zdroje







aktívne záujmové spolky
rôzne spoločenské
podujatia
potenciál a ochota
občanov participovať na
aktivitách a zveľaďovaní
obce
uznávaní a fundovaní
odborníci
v oblasti
sociálnej starostlivosti –
Zariadenie pre seniorov -







absencia kanalizácie a ČOV
zlý technický stav miestnych
komunikácií
zlý technický stav chodníkov
nevysporiadané vlastnícke práva
zlý stav obecných budov
nízka kvalita rozsahu služieb
nedostatočná sociálna starostlivosť
absencia bytových jednotiek
nedostatok kvalitných
parkovacích miest v obci
nedostatok oddychových zón
nedostatok pracovných príležitostí
priamo v obci
veľký podiel nezamestnaných ľudí
chýbajúce ubytovacie
a stravovacie kapacity
nedostatok služieb zamestnanosti
absencia informačného bodu
v obci – Turisticko – informačná
kancelária
chýbajúca finalizácia
poľnohospodárskych produktov
absencia doplnkových služieb
v oblasti cestovného ruchu
odliv mladých ľudí za prácou
nepriaznivá demografická
štruktúra
nezáujem občanov o veci verejné
pretrvávajúci trend nízkej
pôrodnosti
existencia segregovanej rómskej
osady
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Sociálne zdroje

Životné
prostredie

znenie

domov dôchodcov v
Santovke
 viacúčelové športové
ihrisko
 detské ihrisko
 knižnica
 telocvičňa
 existencia sociálneho
zariadenia - Zariadenie
pre seniorov - domov
dôchodcov v Santovke
 existencia predškolského
a školského zariadenia
 vybavenosť prvkami
technickej infraštruktúry
 existencia
ubytovacích
a stravovacích zariadení v
obci
 záujem predstaviteľov
obce o rozvoj sociálnej
oblasti a riešenia
problémov cieľových
skupín ohrozených
sociálnym vylúčením,
 dobrá dostupnosť
základných sociálnych
služieb v okolí obce,
 poskytovanie
opatrovateľskej služby
v domácnosti,
 donáška stravy seniorom
a imobilným občanom,
 existujúce priestory školy
a ich vybavenie na
využívanie voľného času
detí,
 využitie dotačných schém
zamerané na kultúrnospoločenské aktivity,
 získanie
mimorozpočtových
zdrojov (fondy EÚ),
 bezpečnosť obyvateľov
obce
Príležitosti
 tvorba a ochrana životného
prostredia
 zvýšenie environmentálneho
povedomia občanov
 podpora zavádzania
alternatívnych zdrojov
energie
 zriadenie zberného dvora a












slabé podmienky pre aktivity
mladých ľudí a podnikateľov
nedostatok bytov
zlé pokrytie internetovým
signálom

nedostatok vlastných finančných
zdrojov na rozvoj služieb,
neexisujúca prepravná služba,
nedostatok voľno-časových
aktivít,
nedostatočné sociálne kontakty
osamelo žijúcich seniorov, slabá
integrácia,
nedostatočná spolupráca rodín s
inštitúciami,
nízke finančné ohodnotenie
pracovníkov v sociálnej sfére,

Ohrozenia
znečistené životné prostredie a
ovzdušie
 zvyšujúca sa hlučnosť áut
 nevybudovanie protipovodňových
opatrení
 možnosť ohrozenia kvality
podzemných vôd z dôvodu chýbajúcej
environmnentálnej infraštruktúry
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obecného kompostoviska
 rozvoj ekologického
poľnohospodárstva
 skrášlenie a úprava verejných
priestranstiev
 riešenie odvodu prívalových
dažďových vôd
 úprava a skrášlenie parku pri
kostole
 zlepšenie systému
separovaného zberu –
vybudovanie zhromažďoviska
biologického odpadu a zberného
dvora
 oprava miestnych
Infraštruktúra
komunikácií a chodníkov
 zavedenie širokopásmového
internetu
 oprava obecných budov
 podpora výstavby rodinných
domov a bytových jednotiek
 vybudovanie kanalizácie a
ČOV
 rekonštrukcia polyfunkčnej
administratívnej budovy na
nájomnú bytovú jednotku
 podpora podnikania a rozvoj
Ekonomiské
služieb pre návštevníkov zdroje a cestovný
ubytovacích a stravovacích
ruch
kapacít
 podpora budovania cyklotrás,
turistických trás a konských
trás
 využitie kultúrneho a
prírodného potenciálu pre
účely vidieckej turistiky,
prímestského cestovného
ruchu a wellness
 vytvorenie centra prvého
kontaktu v obci – turistickoinformačná kancelária
 realizácia marketingového
prieskumu cestovného ruchu
a tvorba produktu cestovného
ruchu
 vytvorenie doplnkových
aktivít v cestovnom ruchu
 lepšia propagácia obce doma
aj v zahraničí
 využitie vysokého potenciálu
obce pre rozvoj športovorekreačných aktivít
 rozvoj nových foriem




nevybudovanie kanalizácie
zhoršujúci stav miestnych
komunikácií a chodníkov





nedostatok finančných prostriedkov
zlé podnikateľské prostredie
nevysporiadané vlastnícke vzťahy a
pozemky
nezáujem ľudí o poskytovanie služieb
prehlbovanie nerovnováhy ponuky a
dopytu na trhu práce
trend zvyšujúcej sa nezamestnanosti
útlm poľnohospodárskej výroby v
obci
zložitý legislatívny systém
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Ľudské zdroje











Vybavenosť obce





Sociálne zdroje



znenie

miestnej zamestnanosti
potenciál úrovne zlepšenia
podnikateľských služieb
vytváranie podmienok pre
vznik nových pracovných
miest
využitie prostriedkov
štrukturálnych fondov EÚ a
domácich dotačných
aktívna spolupráca obce so
susednými obcami
spolupráca s ostatnými
obcami RZMOT a OZ
Tekov-Hont
tvorba medzisektorových
partnerstiev
cezhraničná spolupráca a
rozvoj aktivít v obci
vytvorenie dostatočného
množstva ubytovacích
kapacít
podpora činnosti záujmových
organizácií
organizovanie obecných
aktivít
zapojenie verejnosti do vecí
verejných
podpora mladých rodín a
mládeže
aktívny prístup občanov k
riešeniu rozvoja obce
rozvoj služieb sociálnych
starostlivosti vo vzťahu k
starším občanom
aktívna participácia občanov
na plnení strategickej vízie a
plánov rozvoja obce
spolupráca občanov a
obecného úradu
pozdvihnutie kultúrnospoločenského a športového
života v obci realizáciou
viacerých obecných aktivít
rozvoj podmienok pre
aktivity mladých ľudí
vytváranie podmienok pre
výstavbu nových
ubytovacích kapacít
úprava a oplotenie miestneho
cintorína v Malinovci
rekonštrukcia a modernizácia
existujúceho sociálneho
zariadenia – Zariadenie pre





starnúce obyvateľstvo
odchod mladých ľudí z obce
nezáujem ľudí o veci verejné



nízke investície do budovania
občianskej vybavenosti a
infraštruktúry



nízky nárast obyvateľstva a s tým
spojený vyšší podiel staršieho
obyvateľstva,
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seniorov- Domov dôchodcov
v Santovke II. Etapa
rozširovanie existujúcich
služieb Zps- DD v Santovke
o komunitné služby a
postupná
deinštitucionalizácia
zariadenia
rekonštrukcia a revitalizácia
obecného parku v areáli
Zariadenia pre seniorovDomov dôchodcov v
Santovke
vytvorenie denného
stacionáru a poskytovanie
sociálneho poradenstva,
existujúci system sociálnych
služieb a sociálnych dávok
na jednotlivých úrovniach
verejnej správy,
existencia súkromného
sektora pôsobiaceho v oblasti
poskytovania sociálnych
služieb,
existencia spolupráce s inými
obcami a VÚC,
podpora rodiny zo strany
štátu,
rozvinutie a využitie
dobrovoľníctva v obci s
cieľom zvyšovať kvalitu
života v komunite,
snaha o skvalitnenie a
rozšírenie ponuky služieb pre
občanov obce,
snaha o zvýšenie
informovanosti a propagácie
poskytovateľov sociálnych a
komunitných služieb a ich
činnosti na území obce,
efektívnejšie využívanie
pracovníkov formou
aktivačných prác,
sociálne poradenstvo – forma
kancelárie prvého kontaktu.





nárast miery obyvateľov odkázaných
na sociálne služby,
nárast sociálno-patologických javov v
komunite,
nezáujem prijímateľov, ich rezignácia
a ľahostajnosť riešiť vlastnú
nepriaznivú situáciu.

1.3.2 Identifikácia kritických oblastí rozvoja
Zo SWOT analýzy možno identifikovať niekoľko základných kritických oblastí, respektíve
bariér obce, ktoré môžeme zhrnúť do piatich základných skupín, a to:
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nezamestnanosť, nízka ekonomická sila obyvateľstva a obce



stárnutie obyvateľstva, jeho pasivita a migrácia



slabá občianska vybavenosť



nevyhovujúci stav infraštruktúry



ohrozené životné prostredie

1. Nezamestnanosť, nízka ekonomická sila obyvateľstva obce:
 málo pracovných príležitostí v obci a najbližšom okolí
 uvoľňovanie pracovných síl v regióne,
 nízka priemerná mzda,
 migráciou vzdelanejších štruktúr obyvateľstva do ekonomicky lukratívnejších oblastí
Slovenska
2. Stárnutie obyvateľstva, jeho pasivita a migrácia
 nízka ponuka práce na miestnej úrovni spôsobuje migráciu mladých a vzdelaných vrstiev
obyvateľstva do ekonomicky zaujímavejších oblastí
 úbytok obyvateľstva obce
 nepostačujúca sociálna infraštruktúra
3. Slabá občianska vybavenosť
 nízka atraktivita obce v dôsledku nepostačujúcej infraštruktúry
 nevyhovujúce priestory z hľadiska ich využitia
 spektrum možností trávenia voľného času
4. Nevyhovujúci stav infraštruktúry
 nevyhovujúci stav technickej infraštruktúty
 nevybudovaná kanalizácia a ČOV
 zlý stav obecných budov
5. Ohrozené životné prostredie
 povodne a záplavy
 tvorba čiernych skládok odpadu
 nízke ekologické povedomie občanov
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2. STRATEGICKÁ ČASŤ
2.1. VÍZIA
Hlavnou víziou obce je vytvoriť priaznivé podmienky pre život všetkých obyvateľov obce
s využitím všetkých dostupných možností a potenciálu. Stratégia rozvoja obce stavia
predovšetkým na zhodnotení silných stránok a maximálnom využití príležitostí, vzhľadom
k tomu, že všetky problémy a potenciálne ohrozenia nepovažujeme za mimoriadne kritické.
Táto vízia zahŕňa predstavu občanov, vedenia obce a zástupcov relevantných skupín, ako by
ich obec mala vyzerať v určitom časovom horizonte. Ich názory boli analyzované
v dotazníkoch, na ktoré odpovedali pred vypracovaním Programu rozvoja obce.
Vízia obce
Obec Santovka bude pre svojich obyvateľov zázemím s dobudovanou technickou a sociálnou
infraštruktúrou, vytvorenými vhodnými podmienkami pre pokojné a kvalitné bývanie
a dostatočnými možnosťami pre spoločenské, kultúrne a športové aktivity. Bude územím
s vybudovanou materiálno – technickou základňou pre potreby prímestského cestovného
ruchu, ako aj so širokými možnosťami doplnkových aktivít, to všetko pri zachovaní rázu
krajiny a úrovne kvality ŽP.
2.2. STRATEGICKÉ CIELE
Vychádzajúc z problémovej analýzy, boli určené tri nasledovné prioritné oblasti:
1. Prioritná oblasť 1 – Investície do základnej infraštruktúry
2. Prioritná oblasť 2 – Občianska vybavenosť
3. Prioritná oblasť 3 –Životné prostredie

Prioritná oblasť 1 – Investície do základnej infraštruktúry
Globálny cieľ
Špecifické ciele

Opatrenia

Skvalitnenie a dobudovanie infraštruktúry v obci
1.1 Vybudovanie a rekonštrukcia technickej
infraštruktúry
1.1.1.
1.1.2
1.1.3
Zlepšenie
Zlepšenie
Rozvoj
stavu
stavu
technickej
miestnych
obecných
infraštruktúry
komunikácií a budov
v obci
chodníkov

1.2. Rozvoj obce
1.2.1
Zlepšenie
stavu
verejných
priestranstiev

1.2.2
Podpora
spolupráce
na lokálnej
úrovni
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Prioritná oblasť 2 – Občianska vybavenosť
Rozvoj sociálnej infraštruktúry, vybavenosti a služieb
2.1 Modernizácia a budovanie
2.2 Modernizácia a budovanie
kultúrnej a športovej infraštruktúry,
sociálnej infraštruktúry
cestovného ruchu
2.1.1 Podpora
2.1.2
2.2.1
kultúry
Podpora
Služby pre obyvateľstvo
cestovného
ruchu

Globálny cieľ
Špecifické ciele

Opatrenia

Prioritná oblasť 3 – Životné prostredie
Zvyšovanie kvality životného prostredia obce, ochrany a rozvoja
ostatných zložiek životného prostredia
3.1
Protipovodňová ochrana
3.1.1
Ochrana pred povrchovou vodou

3.2
Rozvoj odpadového hospodárstva
3.2.1
3.2.2
Zlepšenie
Odpadové
environmentálneho hospodárstvo
povedomia
občanov
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3. PROGRAMOVÁ ČASŤ
3.1. Prioritné osy
Prioritná oblasť – 1 – Investície do základnej infraštruktúry
Opatrenie
1.1.1 Zlepšenie stavu miestnych
komunikácií a chodníkov
1.1.2 Zlepšenie stavu obecných
budov

1.1.3
Rozvoj technickej infraštruktúry v
obci

1.2.1 Zlepšenie stavu verejných
priestranstiev

1.2.2 Podpora spolupráce na
lokálnej úrovni

Aktivita
1.1.1.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií
1.1.1.2 Dobudovanie a rekonštrukcia miestnych
chodníkov
1.1.2.1 Zlepšenie energetickej hospodárnosti OcÚ a
prestavba kúrenia
1.1.2.2 MŠ zlepšenie energetickej hospodárnosti
budovy, modernizácia vykurovania
1.1.2.3 Komunitné centrum obce Santovka
1.1.3.1 Prestavba polyfunkčnej administratívnej
budovy na nájomnú 6-bytovú jednotku
1.1.3.2 Výstavba obecných nájomných bytov 6 (8) bj.
1.1.3.3 Získanie a revitalizácia starej sýpky na
multifunkčný objekt
1.1.3.4 Privádzač pitnej vody Gabčíkovo- Čankov –
Santovka, …)
1.2.1.1 Úprava plochy prei zastávke SAD v časti
Malinovec na oddychové miesto
1.2.1.2 Úprava verejných priestranstiev a okolia
zastávok SAD
1.2.1.3 Úprava okolia katolíckeho kostola v časti
Santovka
1.2.1.4 Vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov k
užívaným nehnuteľnostiam (Malinovec zastávka)
1.2.1.5 Oplotenie cintorína v časti obce Malinovec
1.2.1.6 Cintorín Santovka – obecná studňa revitalizácia
1.2.1.1 Podpora projektov spolupráce
1.2.1.2 Uplatňovanie prístupu CLLD

Prioritná oblasť – 2 Občianska vybavenosť
Opatrenia
2.1.1 Podpora kultúry

2.1.2
Podpora cestovného ruchu
2.2.1
Služby pre obyvateľstvo

Aktivita
2.1.1.1 Podpora kultúrnych podujatí
2.1.1.2 Podpora činnosti miestnych spolkov
2.1.1.3 Prezentácia obce
2.1.2.1 Cyklotrasy v rámci združenia Biely Kameň
2.2.1.1 Modernizácia a dostavba Zariadenia pre
seniorov – Domov dôchodcov v Santovke II. etapa
2.2.1.2 Samostatné ubytovacie jednotky – bungalovy
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pre deinštitucionalizáciu ZpS-DD
2.2.1.3 Rekonštrukcia a revitalizácia obecného parku v
Zariadení pre seniorov – domov dôchodcov v Santovke
2.2.1.4 Riešenie bytovej situácie rómskeho
obyvateľstva
2.2.1.5 Vybudovanie denného stacionáru
2.2.1.6 Prepravná služba
2.2.1.7 WiFi pre Santovku
Prioritná os – 3 Životné prostredie
Opatrenia
3.1.1 Ochrana pred povrchovou
vodou
3.2.1 Zlepšenie environmentálneho
povedomia občanov
3.2.2 Odpadové hospodárstvo

Aktivity
3.1.1 Budovanie systému odvodu dažďových vôd
a protipovodňové opatrenia (suchý polder)
3.2.1.1 Propagačná a osvetová činnosť
3.2.2.1 Vybudovanie kanalizačnej siete a ČOV
3.2.2.2 Likvidácia nedovolených skládok odpadov
3.2.2.3 Vybudovanie zberného dvoru, kompostárne
3.2.2.4 Nákup techniky na starostlivosť o životné
prostredie a verejné priestranstvá

4. REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť je zameraná na popis postupov zabezpečenia realizácie programu rozvoja
obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja, na základe stanovených
merných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce
formou akčných plánov.
4.1. Popis úloh pri realizácii PRO
Realizácia vyžaduje systematickú prácu skupín odborníkov a samosprávy pri realizácii
PRO:
- Obecné zastupiteľstvo monitoruje implementáciu akčných plánov obce
Santovka. Posudzuje a schvaľuje návrhy na zmenu a doplnenie akčných
plánov.
- Realizáciu konkrétnych projektov Akčného plánu obce Santovka budú
zabezpečovať pracovníci úradu a starosta obce.
- Kontrolným orgánom budú poverené jednotlivé komisie Obecného
zastupiteľstva obce Santovka a kontrolór obce.
- Koordinačným orgánom zabezpečujúcim kooperáciu a komunikáciu pri
realizácii PRO je starosta obce.
- Akčný plán je vytvorený na celé obdobie 2016 – 2024, s potrebou
pravidelného prehodnocovania.
4.2. Systém monitorovania a hodnotenia PRO
Pre úspešné napĺňanie cieľov PRO je potrebné pravidelné monitorovanie a hodnotenie
realizácie akčného plánu a jeho nadväznosť na prioritné osi.
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Starosta obce predkladá obecnému zastupiteľstvu raz ročne monitorovaciu
správu, ktorej obsahom je kvantifikácia implementácie príslušného akčného
plánu.
Kontrolór obce a príslušné komisie Obecného zastupiteľstva raz ročne
predkladajú Obecnému zastupiteľstvu hodnotiacu správu, ktorej obsahom je
hodnotenie efektívnosti implementácie akčného plánu, rozsah využitia
finančných prostriedkov, skúma efektívnosť a účinnosť programovania,
identifikuje faktory, ktoré prispeli k úspešnosti alebo núspešnosti
implementácie program.

Formulár č. R 5 - Plán hodnotenia a monitorovania

Plán priebežných hodnotení PRO na programové obdobie 2016 - 2024
Typ hodnotenia
Vykonať prvýkrát Dôvod vykonania/ periodicita
podľa rozhodnutia obce/koordinátora PRO a vzniknutej
Strategické
v roku 2018
spoločenskej potreby.
hodnotenie
Operatívne
hodnotenie
Tematické
téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť v
v roku 2017, 2018,
hodnotenie časti
monitorovacej správe za predchádzajúci
2020, 2022
PRO
kalendárny rok
Ad hoc
pri značnom odklone od stanovených cieľov a doľahnutých
mimoriadne
podľa potreby
hodnôt ukazovateľov pri návrhu na revíziu PRO
hodnotenie
Ad hoc hodnotenie
na konci
na základe rozhodnutia starostu/ kontrolného orgánu obce,
celého PRO alebo
programovacieho podnetu poslancov; na základe protokolu NKÚ SR, správy
jeho časti
obdobia
auditu ...
Zdroj: Príloha k metodike PHRSR, 2014, s.25.
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4.3. Akčný plán
Akčný plán pre prioritnú os 1 Investície do základnej infraštruktúry
Opatrenie,
Merný
Termín
Zodpovedný
Finacovanie
aktivita
ukazovateľ
Opatrenie 1.1.1 Zlepšenie stavu miestnych komunikácií a chodníkov
Aktivita1.1.1.1
Samospráva,
Rekonštrukcia
Rok
PRV SR
miestnych
2016 Samospráva
Počet m
komunikácií
2024
166 000 eur
Aktivita 1.1.1.2
Samospráva,
Dobudovanie a
Rok
fondy
rekonštrukcia
2016 Samospráva
miestnych
2024
99 600 eur
chodníkov
Opatrenie 1.1.2 Zlepšenie stavu obecných budov
Aktivita 1.1.2.1
Samospráva,
Zlepšenie
Rok
fondy
energetickej
2016 Samospráva
hospodárnosti
2024
250 000 eur
OcÚ a prestavba
kúrenia
Aktivita 1.1.2.2
MŠ
zlepšenie
Samospráva,
energetickej
Rok
fondy
hospodárnosti
2016 Samospráva
budovy,
2024
60 000 eur
modernizácia
vykurovania
Aktivita 1.1.2.3
Komunitné
centrum
obce
Santovka

Rok
2016 2024

Samospráva,
fondy
Samospráva
250 000 eur

Opatrenie 1.1.3 Rozvoj technickej infraštruktúry v obci
Aktivita 1.1.3.1
Prestavba
polyfunkčnej
Samospráva,
Rok
administratívnej
Samospráva
ŠFRB
2016 budoby na
2024
nájomnú 6199 200 eur
bytovú jednotku
Aktivita 1.1.3.2
Výstavba
obecných
nájomných
bytov

Rok
2016 2024

Samospráva

Samospráva,
ŠFRB

Cieľová
hodnota

90

Počet km

4

Zníženie
energetickej
náročnosti v %

40

Zníženie
energetickej
náročnosti v %

30

Počet m²
zateplenej
plochy

200

Počet
upravených m²

200

Počet nových
bytových
jednotiek
Počet
užívateľov
bytov
Počet nových
bytových
jednotiek

6

18
24

465 000 eur
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Počet
užívateľov
bytov
Aktivita 1.1.3.3
Získanie
Samospráva,
Rok
a revitalizácia
fondy
2016 Samospráva
starej sýpky na
2024
multifunkčný
450 000 eur
objekt
Aktivita 1.1.3.4
Privádzač pitnej
Rok
ZsVAK
vody
2016 Samospráva
Gabčíkovo2024
800 000 eur
ČankovSantovka
Opatrenie 1.2.1 Zlepšenie stavu verejných priestranstiev
Aktivita 1.2.1.1
Úprava plochy
pri
zastávke
Rok
Samospráva
SAD v časti 2016 Samospráva
Malinovec
na
2024
33 200 eur
oddychové
miesto
Aktivita 1.2.1.2
Úprava
Samospráva,
Rok
verejných
fondy
2016 Samospráva
priestanstiev a
2024
okolia zastávok
800 000 eur
SAD
Aktivita 1.2.1.3
Samospráva,
Úprava okolia
Rok
Farský úrad
katolíckeho
2016 Samospráva
kostola v časti
2024
36 600 eur
Santovka
Aktivita 1.2.1.4
Vysporiadanie
majetkovoprávnych
Rok
Samospráva,
vzťahov
k 2016 Samospráva
užívaným
2024
10 000 eur
nehnuteľnostiam
(Malinovec
zastávka)
Aktivita 1.2.1.5
Oplotenie
Rok
Samospráva,
cintorína v časti 2016 Samospráva
obce Malinovec
2018
600 eur
Aktivita 1.2.1.6
Cintorín

Rok
2016 -

Samospráva

Samospráva,
-

50

Počet m²
využívanej
plochy na nové
účely

900

Počet
pripojených
domácností

250

Počet
vytvorených
oddychových
miest

1

Počet m²
revitalizovanej
plochy

3375

Počet m²
upravenej
plochy

700

Počet
vysporiadanej
nehnuteľnosti

1

Počet m
upraveného
oplotenia

300

Počet
revitalizovaných

1
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Santovka
–
2018
500 eur
obecná studňa
revitalizácia
Opatrenie 1.2.2 Podpora spolupráce na lokálnej úrovni
Aktivita 1.2.2.1
Samospráva
Podpora
Každý
Samospráva
a miestny
projektov
rok od
a miestny
podnikatelia
spolupráce
2015
podnikatelia
15 000eur
1.2.2.2
Každý
Samospráva
Uplatňovanie
Samospráva
rok od
a miestny
prístupu CLLD
a miestny
2016 podnikatelia
podnikatelia
2020
50 000 eur

miest

Počet
spoločných
projektov

5

Počet
podporených
projektov
v rámci prístupu
LEADER

5

Časový harmonogram realizácie:
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Opatrenie 1.1.1 Zlepšenie stavu miestnych komunikácií a chodníkov
Aktivita1.1.1.1
Aktivita1.1.1.2
Opatrenie 1.1.2 Zlepšenie stavu obecných budov
Aktivita.1.1.2.1
Aktivita.1.1.2.2
Aktivita.1.1.2.3
Opatrenie 1.1.3 Rozvoj technickej infraštruktúry v obci
Aktivita 1.1.3.1
Aktivita 1.1.3.2
Aktivita 1.1.3.3
Aktivita 1.1.3.4
Opatrenie 1.2.1 Zlepšenie stavu verejných priestranstiev
Aktivita1.2.1.1
Aktivita1.2.1.2
Aktivita1.2.1.3
Aktivita1.2.1.4
Aktivita1.2.1.5
Aktivita1.2.1.6
Opatrenie 1.2.1 Podpora spolupráce na lokálnej úrovni
Aktivita1.2.1.1
Aktivita1.2.1.2

Akčný plán pre prioritnú os 2 Občianska vybavenosť
Opatrenie, aktivita
Termín Zopdovedný Financovanie Merný ukazovateľ
Opatrenie 2.1.1 Podpora kultúry
2.1.1.1 Podpora
Rok
kultúrnych podujatí
2016 - Samospráva
2024

Samospráva
a miestne
spolky
10 000 eur

Počet podujatí

Cieľová
hodnota

10
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2.1.1.2 Podpora
činnosti miestnych
spolkov
2.1.1.3 Prezentácia
obce

Rok
2016 - Samospráva
2024
Rok
2016 - Samospráva
2024
Opatrenie 2.1.2 Podpora cestovného ruchu
Aktivita 2.1.2.1
Cyklotrasy v rámci
združenia
Biely
Kameň
Rok
2016 - Samospráva
2024

znenie

Samospráv
3 000 eur

Počet podporených
spolkov

3

Samospráva
5 000 eur

Počet aktivít

10

Samospráva,
fondy
49 800 eur

Opatrenie 2.2.1 Služby pre obyvateľstvo
Aktivita 2.2.1.1
Modernizácia
a
ROP, MVRR
dostavba Zariadenia
Rok
SR
pre
seniorov
– 2016 - Samospráva
–
Domov dôchodcov 2024
1 900 000
v Santovke II. etapa
eur
Aktivita
2.2.1.2
Samostatné
ubytovacie jednotky
– bungalovy pre
deinštitucionalizáciu
ZpS – DD
Aktivita 2.2.1.3
Rekonštrukcia
a
revitalizácia
obecného parku v
Zariadení
pre
seniorov – domov
dôchodcov
v
Santovke
Aktivita 2.2.1.4
Riešenie
bytovej
situácie rómskeho
obyvateľstva

Aktivita 2.2.1.5
Vybudovanie
denného stacionáru

Rok
2016 2024

Rok
2016 2024

Rok
2016 2024

Rok
2016 2024

Samospráva

Samospráva

Samospráva,
fondy
–
1 050 000
eur

PRV SR,
Samospráva
–
204 000 eur

Samospráva

Samospráva
–
33 200 eur

Samospráva

Samospráva,
fondy
50 000 eur

Počet km
upravených
a dobudovaných
cykloturistických
trás
Počet
vybudovaných
značení
Počet m²
novovybudovanej
plochy slúžiacej
pre klientov
zariadenia na ich
aktivity a
ubytovanie
Počet nových
bytových jednotiek
Počet klientov
Počet vytvorených
oddychových miest
Počet m²
revitalizovanej
plochy
Počet
novovybudovaných
ubytovacích
kapacít

41,5

20

100

3

18
1

24 600
3

Počet
rekonštrukcie
priestoru

1

Počet klientov

30

55

Progra m rozvo ja ob ce Sa ntovka - Konsolidované
Progra movacie obdobie 2016 – 2024

Aktivita 2.2.1.6
Prepravná služba

Rok
2016 2024

Samospráva

Aktivita 2.2.1.7
WiFi pre Santovku
Rok
2018 2024

Samospráva

znenie

Samospráva,
fondy
20 000 eur
Samospráva,
Európsky
fondu
regionálneho
rozvoja,
Štátny
rozpočet

Počet zakúpených
motorových
vozidiel

1

Počet klientov

15

Počet prístupových
bodov

10

2021

2024

15 000 eur
Časový harmonogram realizácie
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2022

2023

Opatrenie 2.1.1 Podpora kultúry
Aktivita2.1.1.1
Aktivita2.1.1.2
Aktivita2.1.1.3
Opatrenie 2.1.2 Podpora cestovného ruchu
Aktivita.2.1.2.1
Opatrenie 2.2.1 Služby pre obyvateľstvo
Aktivita 2.2.1.1
Aktivita 2.2.1.2
Aktivita 2.2.1.3
Aktivita 2.2.1.4
Aktivita 2.2.1.5
Aktivita 2.2.1.6
Aktivita 2.2.1.7

Akčný plán pre prioritnú os 3 Životné prostredie
Opatrenie,
Termín
Zodpovedný Financovanie
aktivita
Opatrenie 3.1.1 Ochrana pred povrchovou vodou
Aktivita 3.1.1.1
Budovanie
systému odvodu
Samospráva,
Rok
dažďových vôd
fondy
2016 Samospráva
a protipovodňové
2020
opatrenia (suchý
99 600 eur
polder)
3.2.1 Zlepšenie environmentálneho povedomia občanov
Aktivita 3.2.1.1
Každý
Samospráva –
Propagačná
a rok od
Samospráva
5 000 eur
osvetová činnosť
2016

Merný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Počet m
vybudovaných
rigolov,
odvodňovacích
kanálov
a ochranných
hrádzí (suché
poldre)

300

Počet
uskutočnených
podujatí

10
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Opatrenie 3.2.2. Odpadové hospodárstvo
Aktivita 3.2.2.1
Vybudovanie
kanalizačnej siete
Rok
a ČOV
Samospráva
2016 a ZVaK
2024

Aktivita 3.2.2.2
Likvidácia
nedovolených
skládok odpadov
Aktivita 3.2.2.3
Vybudovanie
zberného dvoru,
kompostárne
Aktivita 3.2.2.4
Nákup techniky
na starostlivosť o
životné prostredie
a verejné
priestranstvá

Rok
2016 2018
Rok
2016 2024

Rok
2018 2024

Samospráva

znenie

Počet
pripojených
domácností

Samospráva,
ZVaK, fondy
3 620 000 eur

Samospráva,
fondy
99 600 eur

Samospráva

Samospráva,
fondy

Samospráva

Samospráva,
fondy
100 000 eur

Počet km
vybudovanej
kanalizácie

10

Počet
zlikvidovaných
skládok

2

Počet užívateľov
Počet t
zozbieraného
odpadu

33 200 eur

200

Počet m² údržby
verejnej plochy

700

5

399 463

Časový harmonogram realizácie
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Opatrenie 3.1.1 Rozvoj ostatných zložiek životného prostredia
Aktivita3.1.1.1
3.2.1 Zlepšenie environmentálneho povedomia občanov
Aktivita.3.2.1.1
Opatrenie 3.2.2. Odpadové hospodárstvo
Aktivita 3.2.2.1
Aktivita 3.2.2.2
Aktivita 3.2.2.3
Aktivita 3.2.2.4

5. FINANČNÁ ČASŤ
Jednou z kľúčových otázok pre realizáciu programu rozvoja je schopnosť obce v
priebehu jeho realizácie zaistiť zdroje potrebné na jeho financovanie. Tieto zdroje vznikajú vo
viacerých sférach – v súkromnom sektore, verejnej správe, ide tiež o zdroje zahraničné, najmä
o prostriedky Európskej únie. Dôležitým zdrojom budú, po dokončení reformy verejnej
správy a uskutočnení daňovej reformy, vlastné prostriedky. V dôsledku neexistencie
nevyhnutných podkladových údajov pre stanovenie finančného rámca, v ktorom by sa mal
program rozvoja v strednodobom horizonte pohybovať, je výška prostriedkov potrebná na
realizáciu jednotlivých opatrení a aktivít stanovená len orientačne. Táto časť bude
konkretizovaná v závislosti od reálneho čerpania finančných príspevkov zo štrukturálnych
fondov, možností obecného rozpočtu atď..
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Formulár č.5 – Indikatívny rozpočet, viaczdrojové financovanie v tis. eur
Rok
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 spolu
Prioritná os
1
Investície do
základnej
infraštruktúr
y
Prioritná os
2
Občianska
vybavenosť

Prioritná os
3 Životné
prostredie

Vlastné
zdroje
Zdroje EU,
VUC a iné
zdroje
Súkromné
zdroje
Vlastné
zdroje
Zdroje EÚ,
VUC a iné
zdroje
Súkromné
zdroje
Vlastné
zdroje
Zdroje EÚ,
VUC a iné
zdroje
Súkromné
zdroje

0

3,7

10

15

30

27

45

45

45

10

230,7

0

7

19

25

1 095

152

1 000

105

1 000

52

3 455

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,3

20

25

27

27

27

21

20

3

175,3

0

10,7

30

45

1000

52

1000

1000

6

6

3149,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

19

79

43

32

32

33

31

30

308

0
0

0,75
0

0

0

0

3 665,15
0

0

0

0

0

0
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Názov opatrenia*

Kód a názov
projektu/aktivity

Klasifikác
ia stavieb
- trieda

znenie

Hlavný
ukazovateľvýsledku, dosahu

Termín začatia
a ukončenia
realizácie
projektu /
aktivity

RN Spolu

Verejné zdroje
celkom

mesiac/rok mesiac/rok

a=b+e+f+g
+h

b=c+d

I. Prioritná oblasť 1 Investície do základnej infraštruktúry
Opatrenie 1.1.1
Zlepšenie stavu
miestnych
komunikácií a
chodníkov

Opatrenie 1.1.2
Zlepšenie stavu
obecných budov

Opatrenie 1.1.3
Rozvoj technickej
infraštruktúry v
obci

Aktivita1.1.1.1
Rekonštrukcia
miestnych
komunikácií
Aktivita 1.1.1.2
Dobudovanie
a
rekonštrukcia
miestnych chodníkov
Aktivita 1.1.2.1
Zlepšenie
energetickej
hospodárnosti OcÚ a
prestavba kúrenia
Aktivita 1.1.2.2
MŠ
zlepšenie
energetickej
hospodárnosti
budovy,
modernizácia
vykurovania
Aktivita 1.1.2.3
Komunitné centrum
obce Santovka
Aktivita 1.1.3.1
Prestavba
polyfunkčnej
administratívnej
budoby na nájomnú
6-bytovú jednotku

Verejné zdroje
Vlastné
celkom

EÚ (EŠIF)
celkom

c

d

3 685 700

3 685 700

230 700

3 455 000

Počet m

2016- 2024

166 000

166 000

9 000

157 000

Počet km

2016- 2024

99 600

99 600

5 000

94 600

Zníženie energetickej
náročnosti v %

2016- 2024

250 000

250 000

13 000

237 000

2016- 2024

60 000

60 000

3 000

57 000

2016- 2024

250 000

250 000

13 000

237 000

2016- 2024

199 200

199 200

10 000

189 200

Súkromn
é zdroje

e

Úver
EIB
Iné
ové príspevok
zdro
zdroj (informat
je
e
ívne)
f

g

h

Zníženie energetickej
náročnosti v %
Počet m² zateplenej
plochy
Počet upravených m²
Počet nových
bytových jednotiek
Počet užívateľov
bytov
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Aktivita 1.1.3.2
Výstavba obecných
nájomných bytov

Opatrenie 1.2.1
Zlepšenie stavu
verejných
priestranstiev

Aktivita 1.1.3.3
Získanie
a revitalizácia starej
sýpky na
multifunkčný objekt
Aktivita 1.1.3.4
Privádzač pitnej vody
Gabčíkovo-ČankovSantovka
Aktivita
1.2.1.1
Úprava plochy pri
zastávke SAD v časti
Malinovec
na
oddychové miesto
Aktivita
1.2.1.2
Úprava
verejných
priestanstiev a okolia
zastávok SAD
Aktivita
1.2.1.3
Úprava
okolia
katolíckeho kostola v
časti Santovka
Aktivita 1.2.1.4
Vysporiadanie
majetkovo-právnych
vzťahov k užívaným
nehnuteľnostiam
(Malinovec zastávka)
Aktivita 1.2.1.5
Oplotenie cintorína v
časti obce Malinovec
Aktivita 1.2.1.6
Cintorín Santovka –
obecná
studňa
revitalizácia

znenie

Počet nových
bytových jednotiek
2016- 2024

465 000

465 000

24 000

441 000

Počet m² využívanej
plochy na nové účely

2016- 2024

450 000

450 000

22 500

427 500

Počet pripojených
domácností

2016- 2024

800 000

800 000

40 000

760 000

Počet vytvorených
oddychových miest

2016- 2024

33 200

33 200

33 200

Počet m²
revitalizovanej
plochy

2016- 2024

800 000

800 000

40 000

760 000

Počet m² upravenej
plochy

2016- 2024

36 600

36 600

2 000

34 600

Počet vysporiadanej
nehnuteľnosti

2016- 2024

10 000

10 000

10 000

Počet m upraveného
oplotenia

2016 - 2018

600

600

600

Počet
revitalizovaných
miest

2016 - 2018

500

500

500

Počet užívateľov
bytov
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Opatrenie 1.2.2
Podpora
spolupráce na
lokálnej úrovni

Aktivita
1.2.2.1
Podpora
projektov
spolupráce
Aktivita 1.2.2.2
Uplatňovanie
prístupu CLLD

znenie

Počet spoločných
projektov

Od 2015

15 000

15 000

900

14 100

Počet podporených
projektov v rámci
prístupu LEADER

2016 - 2020

50 000

50 000

4 000

46 000

3 340 000

3 340 000

176 050

3 163 950
9 400

II. Prioritná os 2 Občianska vybavenosť
Opatrenie 2.1.1
Podpora kultúry

Aktivita 2.1.1.1
Podpora kultúrnych
podujatí

Počet podujatí

2016- 2024

10 000

10 000

600

Aktivita 2.1.1.2
Podpora činnosti
miestnych spolkov

Počet podporených
spolkov

2016- 2024

3 000

3 000

3 000

Počet aktivít

2016- 2024

5 000

5 000

5 000

2016- 2024

49 800

49 800

3 000

46 800

2016- 2024

1 900 000

1 900 000

95 000

1 805 000

2016- 2024

1 050 000

1 050 000

53 000

997 000

2016- 2024

204 000

204 000

10 500

193 500

Aktivita 2.1.1.3
Prezentácia obce

Opatrenie 2.1.2
Podpora
cestovného ruchu

Opatrenie 2.2.1
Služby pre
obyvateľstvo

Aktivita 2.1.2.1
Cyklotrasy v rámci
združenia Biely
Kameň
Aktivita 2.2.1.1
Modernizácia a
dostavba Zariadenia
pre seniorov –
Domov dôchodcov v
Santovke II. etapa
Aktivita 2.2.1.2
Samostatné
ubytovacie jednotky
– bungalovy pre
deinštitucionalizáciu
ZpS – DD
Aktivita 2.2.1.3
Rekonštrukcia
a
revitalizácia
obecného parku v
Zariadení
pre

Počet km upravených
a dobudovaných
cykloturistických trás
Počet vybudovaných
značení
Počet m²
novovybudovanej
plochy slúžiacej pre
klientov zariadenia
na ich aktivity a
ubytovanie
Počet nových
bytových jednotiek
Počet klientov
Počet vytvorených
oddychových miest
Počet m²
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seniorov –
dôchodcov
Santovke

domov
v

Aktivita 2.2.1.4
Riešenie
bytovej
situácie
rómskeho
obyvateľstva
Aktivita 2.2.1.5
Vybudovanie
denného stacionáru
Aktivita 2.2.1.6
Prepravná služba
Aktivita 2.2.1.7
WiFi pre Santovku

znenie

revitalizovanej
plochy

Počet
novovybudovaných
ubytovacích kapacít
Počet rekonštrukcie
priestoru
Počet klientov
Počet zakúpených
motorových vozidiel
Počet klientov
Počet prístupových
bodov

2016- 2024

33 200

33 200

2016- 2024

50 000

50 000

2016- 2024

20 000

20 000

1 000

19 000

2016- 2024

15 000

15 000

750

14 250

III. Prioritná os 3 Životné prostredie
Opatrenie 3.1.1
Ochrana pred
povrchovou
vodou

Aktivita 3.1.1.1
Budovanie systému
odvodu dažďových
vôd a protipovodňové
opatrenia (suchý
polder)

3.2.1 Zlepšenie
Aktivita 3.2.1.1
environmentálneh
Propagačná a
o povedomia
osvetová činnosť
občanov

Opatrenie 3.2.2.
Odpadové
hospodárstvo

Aktivita 3.2.2.1
Vybudovanie
kanalizačnej siete a
ČOV
Aktivita 3.2.2.2
Likvidácia
nedovolených
skládok odpadov

Počet m
vybudovaných
rigolov,
odvodňovacích
kanálov a ochranných
hrádzí (suché poldre)
Počet uskutočnených
podujatí

1 700

2 500

31 500

47 500

3 957 400

3 957 400

203 000

3 754 400

2016 - 2020

99 600

99 600

5 000

94 600

Od 2016

5 000

5 000

300

4 700

2016- 2024

3 620 000

3 620 000

181 000

3 439 000

2016 - 2018

99 600

99 600

5 000

94 600

Počet pripojených
domácností
Počet km
vybudovanej
kanalizácie
Počet zlikvidovaných
skládok
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Aktivita 3.2.2.3
Vybudovanie
zberného dvoru,
kompostárne
Aktivita 3.2.2.4
Nákup technika na
starostlivosť
o životné prostredie
a verejné
priestranstvá
Celkom

znenie

Počet užívateľov
Počet t zozbieraného
odpadu
Počet m² údržby
verejnej plochy

2016- 2024

33 200

33 200

1 700

31 500

2016- 2024

100 00

100 000

10 000

90 000

10 983 100

10 983 100

609 750

10 373 350
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ZÁVER
PRO obce Santovka je strategický strednodobý dokument, ktorý určuje víziu rozvoja obce,
prioritné rozvojové oblasti a strategické ciele ich naplnenia. Tento dokument je základným
východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja jednotlivých oblastí života obce.
PRO je otvoreným dokumentom, ktorý bude vyhodnocovaný a aktualizovaný na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva podľa potreby.
PRO obce Santovka bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva:
Uznesenie č. 172/2016 zo dňa 02. 06. 2016.
Konsolidované znenie PRO obce Santovka bolo schválené na zasadnutí obecného
zastupiteľstva:
Uznesenie č. 37/2018 zo dňa 10. 12. 2018.
PRO obce Santovka bol vypracovaný na základe anketového prieskumu v obci, bol daný
na verejné pripomienkovanie vyvesením na úradnej tabuli dňa
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:
Povinné prílohy:
Príloha č.1 – Zoznam členov riadiaceho tímu
Príloha č.2 - Zoznam informačných zdrojov
Príloha č.3 – Zoznam skratiek použitých v PRO
Príloha č.4 – Akčný plán na daný rozpočet s výhľadom na 2 roky
Príloha č.5 – Dohoda o partnerstve
Príloha č.6 – Dotazníkový prieskum
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Príloha č. 1

Zoznam členov riadiaceho tímu
Garant PRO
Riadiaci tím

Ľubomír Lőrincz
Ing. Marcel Poljak-Škobla
František Foltán
Jozef Šmrhola
Mgr. Anna Gregušová
Zdenko Hubka
Mária Hegedúšová
MUDr. Gabriel Bende

Neziskový sektor
Súkromný sektor
Občianske združenie

starosta obce
poslanec obecného
zastupiteľstva
poslanec obecného
zastupiteľstva
poslanec obecného
zastupiteľstva
poslanec obecného
zastupiteľstva
poslanec obecného
zastupiteľstva
poslanec obecného
zastupiteľstva
poslanec obecného
zastupiteľstva

OZ Do školy Santovka

1
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Príloha č.2

Zoznam informačných zdrojov
1. Partnerská dohoda
2. Pozičný dokument Európskej komisie k Partnerskej dohode a programom SR na roky 2014 –
2020
3. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja (PHSR NRSK)
4. Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, v znení neskorších predpisov.
5. Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.
6. Zákon č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách, v znení neskorších predpisov.
7. Štatistický úrad SR, www.statistics.sk
8. PHSR obce Santovka na roky 2014 - 2020
9. Program odpadového hospodárstva obce Santovka
10. Územný plán obce Santovka
11. Výročná správa obce Santovka za rok 2014
12. www.santovka.sk
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Príloha č.3

Zoznam skratiek použitých v PRO
CLLD – Community-led local development - miestny rozvoj vedený komunitou
ČOV – čistička odpadových vôd
EFNRH – Európsky fond námorného a rybného hospodárstva
EPFRV – Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
EU – európska únia
KPSS – Komunitný plán sociálnych služieb
MAS – miestna akčná skupina
NKÚ SR – Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
OCU – obecný úrad
OZ – obecné zastupiteľstvo
OZ Tekov-Hont – Občianske združenie Tekov-Hont
PD – Projektová dokumentácia
PRO – program rozvoja obce
PHSR – program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
PRV SR – Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky
RZMOT – Regionálne združenie miest a obcí Tekov
ŠFRB – Štátny fond rozvoja bývania
ŠÚJ – štátna územná jednotka
ŠR – štátny rozpočet
SODB – sčítanie obyvateľov, domov a bytov
TTP – trvalé trávne porasty
ÚPD – územno-plánovacia dokumentácia
VUC – vyšší územný celok
ZpS –DD – Zariadenie pre seniorov – Domov dôchodcov
ZVaK – Západoslovenské vodárne a kanalizácie
ŽP – životné prostredie
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Príloha č.4

Dohoda o partnerstve
pri príprave a realizácii Programu rozvoja obce Santovka
(ďalej dohoda o partnerstve)

I. Účastníci dohody

1. Obec Santovka zastúpená starostom obce Ľubomírom Lőrinczom,
2. Občianske združenie Do školy Santovka, Domadická 49/2, 935 87 Santovka, zastúpená Ing.
Marcelom Poljak-Škoblom.

II. Predmet dohody
Predmetom dohody o partnerstve je spolupráca účastníkov dohody pri príprave Programu rozvoja obce
(ďalej ,,PRO“) a jeho následnej realizácii. Do procesu formovania, koncipovania a programovania
rozvoja je potrebné zapojiť obyvateľstvo prostredníctvom občianskych aktivít, združení a podnikateľov,
aby sa v programovom dokumente premietli predstavy a potreby tých, ktorí budú program realizovať.
Spôsob spoločného plánovania vytvára predpoklady pre úspešnejšie presadzovanie záujmov obce v
nových podmienkach Európskeho spoločenstva.

III. Obdobie platnosti
Dohoda sa uzatvára na dobu určitú – do 31.12.2025

IV. Riadenie procesu
1. Proces prípravy PRO:
-

Garantom prípravy je starosta obce.

-

Pred vypracovaním PRO bude použitá dotazníková metóda zberu údajov.

-

Dokument bude prerokovaný v rámci pracovnej skupiny riadiaceho tímu priebežne podľa
potreby.

-

Dokument bude daný na verejné pripomienkovanie občanmi.

2. Proces realizácie PRO:
-

Obecné zastupiteľstvo monitoruje implementáciu akčných plánov obce Santovka. Posudzuje a
schvaľuje návrhy na zmenu a doplnenie akčných plánov.
Realizáciu konkrétnych projektov Akčného plánu obce Santovka budú zabezpečovať
pracovníci úradu a starosta obce.
Kontrolným orgánom budú poverené jednotlivé komisie Obecného zastupiteľstva obce
Santovka a kontrolór obce.
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Koordinačným orgánom zabezpečujúcim kooperáciu a komunikáciu pri realizácii PRO je
starosta obce.
- Akčný plán je vytvorený na celé obdobie 2016 – 2024, s potrebou pravidelného
prehodnocovania.
- Účastníci dohody sa stretávajú priebežne, podľa potreby s cieľom aktualizácie Akčného plánu.
3. Monitorovanie a hodnotenie PRO:
-

- Starosta obce predkladá obecnému zastupiteľstvu raz ročne monitorovaciu správu,
ktorej obsahom je kvantifikácia implementácie príslušného akčného plánu.
- Kontrolór obce a príslušné komisie Obecného zastupiteľstva raz ročne predkladajú
Obecnému zastupiteľstvu hodnotiacu správu, ktorej obsahom je hodnotenie
efektívnosti implementácie akčného plánu, rozsah využitia finančných prostriedkov,
skúma efektívnosť a účinnosť programovania, identifikuje faktory, ktoré prispeli k
úspešnosti alebo neúspešnosti implementácie programu.

V. Financovanie
1. Účastníci podľa bodu I. sa dohodli na spoločnom aktívnom postupe pri realizácii jednotlivých
opatrení Akčného plánu PRO.
2. Financovanie jednotlivých projektov a opatrení bude zabezpečované podľa aktuálnych možností
účastníkov.
VI. Záverečné ustanovenia
1. Účastníci dohody prehlasujú že Dohodu o spolupráci uzavreli dobrovoľne a vážne, nebola
uzatvorená v tiesni a je prejavom ich slobodnej vôle.
2. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania všetkými účastníkmi dohody.

V Santovke, 1.10.2015

..............................................................
Ľubomír Lőrincz, starosta obce

..............................................................
Ing. Marcel Poljak-Škobla,
predseda OZ Do školy Santovka
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Príloha č.5

Akčný plán na rok 2016 s výhľadom na dva roky
Akčný plán pre prioritnú os 1 Investície do základnej infraštruktúry
Opatrenie,
aktivita

Termín

Zodpovedný

Financovanie

Merný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Opatrenie 1.1.1 Zlepšenie stavu miestnych komunikácií a chodníkov
Samospráva,

Aktivita1.1.1.1
Rekonštrukcia
miestnych
komunikácií

Rok
2016 2018

PRV SR
Samospráva

Počet m

23

Počet km

1,5

Zníženie
energetickej
náročnosti v %

40

42 000 eur

Samospráva,

Aktivita 1.1.1.2
Dobudovanie a
rekonštrukcia
miestnych
chodníkov

-

Rok
2016 2018

fondy

Samospráva

25 000 eur

Opatrenie 1.1.2 Zlepšenie stavu obecných budov
Aktivita 1.1.2.1
Zlepšenie
energetickej
hospodárnosti
OcÚ a prestavba
kúrenia

Samospráva,
fondy
Rok
2016 2024

Samospráva
250 000 eur

Aktivita 1.1.2.2
MŠ
zlepšenie
energetickej
hospodárnosti
budovy,
modernizácia
vykurovania

Samospráva,
fondy
Rok
2016 2018

Zníženie
energetickej
náročnosti v %

10

Samospráva
15 000 eur
Počet m²
zateplenej
plochy
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Aktivita 1.1.2.3
Komunitné
centrum
obce
Santovka

Samospráva,
fondy
Rok
2016 2024

Počet
upravených m²

Samospráva

200

250 000 eur

Opatrenie 1.1.3 Rozvoj technickej infraštruktúry v obci
Aktivita 1.1.3.1
Prestavba
polyfunkčnej
administratívnej
budoby na
nájomnú 6bytovú jednotku

Rok

Samospráva

Samospráva,
ŠFRB

50 000 eur

Rok
2016 2018

Samospráva,
ŠFRB

Aktivita 1.1.3.3

Aktivita 1.1.3.4
Privádzač pitnej
vody
Gabčíkovo-

Počet
užívateľov
bytov
Počet nových
bytových
jednotiek

5
6

Samospráva
117 000 eur

Získanie
a revitalizácia
starej sýpky na
multifunkčný
objekt

2

2016 2018

Aktivita 1.1.3.2
Výstavba
obecných
nájomných
bytov

Počet nových
bytových
jednotiek

Počet
užívateľov
bytov

13

Samospráva,
Rok
2016 2018

Samospráva

fondy

Počet m²
využívanej
plochy na nové
účely

230

Počet
pripojených
domácností

64

113 000 eur

Rok
2016 2018

ZsVAK
Samospráva
200 000 eur
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ČankovSantovka
Opatrenie 1.2.1 Zlepšenie stavu verejných priestranstiev
Aktivita 1.2.1.1
Úprava plochy
pri
zastávke
SAD v časti
Malinovec
na
oddychové
miesto
Aktivita 1.2.1.2
Úprava
verejných
priestanstiev a
okolia zastávok
SAD
Aktivita 1.2.1.3
Úprava okolia
katolíckeho
kostola v časti
Santovka

Rok
2016 2024

Rok
2016 2018

Samospráva
Samospráva

33 200 eur

Samospráva,
fondy
Samospráva

-

Počet
vytvorených
oddychových
miest

1

Počet m²
revitalizovanej
plochy

845

Počet m²
upravenej
plochy

175

Počet
vysporiadanej
nehnuteľnosti

1

Počet m
upraveného
oplotenia

300

200 000 eur

Rok
2016 2018

Samospráva,
Farský úrad
Samospráva

9 200 eur

Aktivita 1.2.1.4
Vysporiadanie
majetkovoprávnych
vzťahov
k
užívaným
nehnuteľnostiam
(Malinovec
zastávka)

Rok
2016 2024

Samospráva,
Samospráva

10 000 eur

Aktivita 1.2.1.5
Oplotenie
cintorína v časti
obce Malinovec

Rok
2016 2018

Samospráva,
Samospráva

600 eur
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Aktivita 1.2.1.6
Cintorín
Santovka
–
obecná studňa
revitalizácia

Rok
2016 2018

Samospráva,
Samospráva

500 eur

Počet
revitalizovaných
miest

1

Počet
spoločných
projektov

5

Počet
podporených
projektov
v rámci prístupu
LEADER

3

Opatrenie 1.2.2 Podpora spolupráce na lokálnej úrovni
Aktivita 1.2.2.1
Podpora
projektov
spolupráce

Každý
rok od
2015

Samospráva
a miestny
podnikatelia

Samospráva
a miestny
podnikatelia
15 000eur

1.2.2.2
Uplatňovanie
prístupu CLLD

Každý
rok od
2016 2018

Samospráva
a miestny
podnikatelia

Samospráva
a miestny
podnikatelia
25 000 eur

Akčný plán pre prioritnú os 2 Občianska vybavenosť
Opatrenie,
aktivita

Termín

Zodpovedný

Financovanie

Merný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Opatrenie 2.1.1 Podpora kultúry
2.1.1.1 Podpora
kultúrnych
podujatí

Rok
2016 2018

Samospráva

Samospráva
a miestne
spolky

Počet podujatí

3

Počet
podporených
spolkov

1

Počet aktivít

3

2 500 eur
2.1.1.2 Podpora
činnosti
miestnych
spolkov
2.1.1.3
Prezentácia obce

Rok
2016 2018
Rok
2016 2018

Samospráva

Samospráv
750 eur

Samospráva

Opatrenie 2.1.2 Podpora cestovného ruchu

Samospráva
1 250 eur
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Aktivita 2.1.2.1
Cyklotrasy
v
rámci združenia
Biely Kameň

Rok
2016 2018

Samospráva,
fondy
Samospráva
13 000 eur

Počet km
upravených
a dobudovaných
cykloturistickýc
h trás

Počet
vybudovaných
značení

11,5

5

Opatrenie 2.2.1 Služby pre obyvateľstvo
Aktivita 2.2.1.1
Modernizácia a
dostavba
Zariadenia
pre
seniorov – Domov
dôchodcov
v
Santovke II. etapa
Aktivita 2.2.1.2
Samostatné
ubytovacie
jednotky
–
bungalovy
pre
deinštitucionalizá
ciu ZpS – DD

Rok
2016 2018

ROP, MVRR
SR
Samospráva

–
475 000 eur

Rok
2016 2018

Samospráva,
fondy
Samospráva

Počet m²
novovybudovan
ej plochy
slúžiacej pre
klientov
zariadenia na ich
aktivity a
ubytovanie
Počet nových
bytových
jednotiek

1

–
27 000 eur
Počet klientov

Aktivita 2.2.1.3
Rekonštrukcia a
revitalizácia
obecného parku v
Zariadení
pre
seniorov – domov
dôchodcov
v
Santovke

25

Rok
2016 2018

PRV SR,
Samospráva
Samospráva

Počet
vytvorených
oddychových
miest

5
1

–
51 000 eur

Počet m²
revitalizovanej
plochy

6 200
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Aktivita 2.2.1.4
Riešenie bytovej
situácie rómskeho
obyvateľstva

Rok
2016 2018

Samospráva
Samospráva

–

Rok
2016 2018

Samospráva,
Samospráva

Počet
rekonštrukcie
priestoru

Aktivita 2.2.1.6
Rok
2016 2018

1

5 000 eur
Počet klientov

Prepravná služba

1

8 500 eur

Aktivita 2.2.1.5
Vybudovanie
denného
stacionáru

Počet
novovybudovan
ých ubytovacích
kapacít

Samospráva,
fondy
Samospráva

-

8

Počet
zakúpených
motorových
vozidiel

1

Počet klientov

40

Počet
prístupových
bodov

10

8 000 eur

Aktivita 2.2.1.7
WiFi
Santovku

pre

Rok
2018 2024

Samospráva

Samospráva,
Európsky
fondu
regionálneho
rozvoja,
Štátny
rozpočet
15 000 eur
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Akčný plán pre prioritnú os 3 Životné prostredie
Opatrenie,
Termín Zodpovedný Financovanie
aktivita
Opatrenie 3.1.1 Ochrana pred povrchovou vodou
Aktivita 3.1.1.1
Budovanie
systému odvodu
Samospráva,
Rok
dažďových vôd
fondy
2016 - Samospráva
a protipovodňové
2018
opatrenia (suchý
50 000 eur
polder)
3.2.1 Zlepšenie environmentálneho povedomia občanov
Aktivita 3.2.1.1
Každý
Samospráva –
Propagačná
a rok od Samospráva
5 000 eur
osvetová činnosť
2016
Opatrenie 3.2.2. Odpadové hospodárstvo
Aktivita 3.2.2.1
Vybudovanie
Samospráva,
kanalizačnej siete
Rok
ZVaK, fondy
a ČOV
Samospráva
2016 a ZVaK
2018
905 000 eur

Aktivita 3.2.2.2
Likvidácia
nedovolených
skládok odpadov
Aktivita 3.2.2.3
Vybudovanie
zberného dvoru,
kompostárne

Aktivita 3.2.2.4
Nákup techniky
na starostlivosť o
životné
prostredie a
verejné
priestranstvá

Rok
2016 2018

Rok
2016 2018

Rok
2018 –
2024

Samospráva

Samospráva,
fondy
99 600 eur

Samospráva

Samospráva,
fondy
8 300 eur

Samospráva,
fondy
Samospráva

100 000 eur

Merný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Počet m
vybudovaných
rigolov,
odvodňovacích
kanálov
a ochranných
hrádzí (suché
poldre)

150

Počet
uskutočnených
podujatí

10

Počet
pripojených
domácností

50

Počet km
vybudovanej
kanalizácie

3

Počet
zlikvidovaných
skládok

2

Počet
užívateľov
Počet t
zozbieraného
odpadu

175

2

Počet m² údržby
399 463
verejnej plochy
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Príloha č.6

Dotazníkový prieskum
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DOTAZNÍK
2. Koľko máte rokov?
□ 18 - 35
Vážení spoluobčania,

□ 36 - 45

dotazník, ktorý sa Vám dostal do pozornosti, pripravila Obec Santovka a

□ 46 - 55

účastníci komunitného plánovania sociálnych služieb obce Santovka na

□ 56 - 65

roky 2016-2020. Jeho cieľom je poskytnúť občanom priestor na vyjadrenie
svojich názorov na sociálne otázky a problémy, ktoré sa nás všetkých
dotýkajú. V súčasnosti Obec Santovka pripravuje Komunitný plán

□ 66 - 75
□ 76 a viac

sociálnych služieb obce Santovka na roky 2016 – 2020, ktorého súčasťou je
zisťovanie názorov na poskytovanie sociálnych služieb obyvateľom obce.
Všetky získané údaje budú jedným z hlavných informačných zdrojov
potrebných pre vznik už spomínaného plánu sociálnych služieb.
Po vyplnení poprosíme zaslať alebo odovzdať dotazník na Obecný úrad
v Santovke do 29.1.2016.

3. Aké je Vaše najvyššie dokončené vzdelanie?
□ základné
□ stredná škola bez maturity
□ stredná škola s maturitou
□ vysokoškolské

1. Pohlavie
□ muž
□ žena

1
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4. Ako dlho žijete v Santovke?

6. Rodinný stav

□ menej ako 5 rokov

□ slobodná, slobodný

□ 5-15 rokov

□ vydatá, ženatý

□ 16 – 30 rokov

□ rozvedená, rozvedený

□ viac ako 30 rokov

□ vdova, vdovec

5. Aké je Vaše sociálne postavenie?

7. Ak zoberiete do úvahy všetky stránky života v obci, ako sa celkovo
cítite v Santovke?

□ zamestnanec
□ študent/ka
□ podnikateľ/ka (SZČO)
□ dôchodca/dôchodkyňa
□ v domácnosti

□ určite spokojný/á
□ skôr spokojný/á
□ skôr nespokojný/á
□ určite nespokojný/á

□ invalidný dôchodca / dôchodkyňa
□ dobrovoľne nezamestnaný
□ poberateľ DvHN
□ materská dovolenka

8. Aké sú podľa vás v súčasnosti tri najväčšie problémy v Santovke?
2
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(vyberte maximálne 3 odpovede)

□ rodiny s malými deťmi

□ problémy s dopravou

□ rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím

□ bytová výstavba / nedostatok cenovo dostupných bytov

□ deti a mládež

□ voľné pracovné miesta

□ seniori

□ čistota v obci

□ osoby so zdravotným postihnutím

□ vzhľad a údržba v obci

□ dlhodobo choré osoby

□ životné prostredie

□ osoby ohrozené závislosťou

□ bezpečnosť v obci

□ osoby v prechodnej zložitej sociálnej kríze

□ športová a kultúrna ponuka podujatí

□ neprispôsobiví občania (napr. bezdomovci)

□ sociálne služby

□ nezamestnaní

□ zdravotníctvo

□ etnické menšiny

□ iné (vypíšte aké) .............................................................

□ iná skupina .................................................................

9. Ktoré zo skupín obyvateľov našej obce si podľa vás zaslúžia viac
pozornosti? (vyberte prosím maximálne 4 odpovede)

10. Cítite sa vo Vašej obci bezpečne?
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□ Áno
□ Skôr áno
□ Skôr nie
□ Nie

12. O aké ďalšie sociálne služby, sociálne zariadenia by ste mali
záujem Vy osobne alebo Váš príbuzný?
□ sociálne poradenstvo (vybavovanie úradných záležitostí)
□ opatrovateľská služba (starostlivosť o staršie osoby)
□ prepravná služba (návšteva u lekára)

11. Aký je Váš/Vášho príbuzného súčasný sociálny problém?
□ problém s opatrovaním staršej osoby
□ problém so starostlivosťou o domácnosť

□ nocľaháreň
□ zariadenie pre seniorov
□ zariadenie opatrovateľskej služby (dočasné umiestnenie osoby v
zariadení)

□ problém s uplatňovaním práv a právom chránených záujmov
(vybavovanie úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných
dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív,
pri písomnej komunikácii v úradnom styku...)

□ denný stacionár (denná starostlivosť a činnosť pre osamelých ľudí
a seniorov)

□ problém s využívaním voľného času

□ iné (vypíšte aké) .............................................................

□ poskytovanie sociálnej služby v jedálni (donáška stravy)

□ problém s bývaním
□ problém s komunikáciou
□ problém so zabezpečovaním osobnej starostlivosti o dieťa
□ iné (konkretizujte, prosím) ...........................
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13. Zaujímate sa o kultúrne dianie vo Vašej obci?

16. Aké športové priestory by ste prijali vo Vašej obci?

□ Áno

□ Nové ihrisko pre deti

□ Skôr áno

□ Multifunkčné ihrisko

□ Skôr nie

□ Fitnescentrum

□ Nie

□ iné (vypíšte aké) .............................................................

14. Aké kultúrne akcie by ste privítali vo Vašej obci?
□ Kino
□ Hudba, koncerty
□ Folklórne podujatia
□ iné (vypíšte aké) .............................................................

17. Ktorú časť obce by ste chceli zrekonštruovať, obnoviť alebo
dobudovať?
□ Ihrisko futbalové
□ Cesty
□ Chodníky
□ Detské ihriská

15. Ste spokojný so športovými aktivitami vo Vašej obci?
□ Áno

□ Škola
□ Škôlka

□ Skôr áno
□ Skôr nie
□ Nie
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18. Ste spokojný s turizmom vo Vašej obci?

21. Kto by sa mal pričiniť o rozvoj zamestnanosti v obci?

□ Áno

□ Štát

□ Skôr áno

□ Obecný úrad

□ Skôr nie

□ Súkromní podnikatelia

□ Nie

□ Iné ( uveďte príklad) .............................................................

19. Kto by sa mal pričiniť o rozvoj turizmu vo Vašej obci?

22. Ktoré služby vo Vašej obci by ste odporúčali pre rozvoj? (vyberte
max. 3 možnosti)

□ Obec
□ Súkromný podnikateľ
□ Samotní obyvatelia
□ Iné (uveďte príklad) .............................................................

□ Individuálnej bytovej výstavby:
□ Hromadnej bytovej výstavby:
□ Vzdelávania:
□ Športovej infraštruktúry:
□ Zdravotníckych služieb:

20. Ste spokojný so zamestnanosťou vo Vašej obci?

□ Kultúrnej infraštruktúry:

□ Áno
□ Skôr áno
□ Skôr nie
□ Nie

□ Oddychových zón:
□ Pamiatkových zón:
Ďakujeme

6

Progra m rozvo ja ob ce Sa ntovka
Progra movacie obdobie 2016 – 2024

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu
Na mapovanie potrieb v sociálnej oblasti sme použili metódu pomocou dotazníkov anonymnou formou.
Dotazníkom sme chceli zistiť ako občania v našej obci využívajú sociálne služby, ako sú o nich
informovaní, čo by potrebovali a skvalitnili, akú formu sociálnej pomoci by potrebovali, tiež sme
potrebovali zistiť, ktorým skupinám by mala byť venovaná najväčšia pozornosť. Túto formu dotazníka
sme využili aj na to, aby sme zistili, čo okrem sociálnej pomoci by občania v meste potrebovali.
Distribuovaných bolo 250 ks dotazníkov vrátilo sa 92 dotazníkov, čo je 37 %-ná návratnosť. Výskumnú
vzorku tvorili obyvatelia obce Santovka , ktorí v prevažnej miere sú skutočnými, či potencionálnymi
prijímateľmi sociálnych služieb. Dotazník obsahoval 22 otázok, dotazníky boli doručené v mesiaci
január 2016 do domácností občanov obce Santovka.

Tabuľka č. 2: Návratnosť dotazníkov
Rozdaných dotazníkov
250 kusov
Vrátených dotazníkov
92 kusov
návratnosť
37 %
Graf č. 2: Návratnosť dotazníkov

Návratnosť
Vrátených
dotazníkov
37%
Nevrátených
dotazníkov
63%
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1. Pohlavie
Vyhodnotenie respondentov podľa pohlavia:
-

na prieskume sa zúčastnilo 57% žien a 43 % mužov

-

hlavným zdôvodnením uvedeného pomeru je skutočnosť, že pri realizácií akýchkoľvek prieskumov
sa do nich štandardne viac zapájajú osoby ženského pohlavia

Tabuľka č. 3: Pohlavie respondentov
Pohlavie
%
Žena
57
Muž
43
Graf č. 3: Pohlavie respondentov

Počet respondentov
mužov
43%
žien
57%

2. Koľko máte rokov?
Záujem o vplyv na veci verejné prostredníctvom vyplnenia dotazníka prejavili vo väčšej miere
starší občania. Najviac respondentov (40%) pochádza z vekovej skupiny 66 až 75 rokov. Aktívna bola
tiež skupina respondentov vekovej skupiny 36-45 rokov (20%). Mladí ľudia od 18 do 35 rokov sa
prieskumu vôbec nezúčastnili (0%), čo je alarmujúce číslo.
Vzhľadom na výsledky prieskumu môžeme konštatovať, že respondenti sa zaujímajú o sociálne
služby krátko pred, prípadne až počas situácie, ktorá vyžaduje poskytovanie sociálnych služieb.

Tabuľka č. 4: Vek respondentov
Vek
%
18 - 35
0
36 – 45
20
46 – 55
17
56 – 65
10
66 – 75
40
76 a viac
13
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Graf č. 4: Vek respondentov

Vek respondentov
18 - 35
0%

76 a viac
13%

36 – 45
20%

66 – 75
40%

46 – 55
17%
56 – 65
10%

3. Aké je vaše najvyššie dokončené vzdelanie?
Z hľadiska dosiahnutého vzdelania najviac respondentov uvádzalo dosiahnuté úplné
stredoškolské vzdelanie (40%) a stredoškolským bez maturity (33%). Najmenej zastúpenou vzorkou
boli respondenti so základným vzdelaním 10% a s vysokoškolským vzdelaním (17%)

Tabuľka č. 5: Vzdelanie respondentov
Vzdelanie
%
základné
10
stredná škola bez maturity
33
stredná škola s maturitou
40
vysokoškolské
17
Graf č. 5: Vzdelanie respondentov

Vzdelanie respondentov
vysokoškolské
17%

stredná škola
s maturitou
40%

základné
10%

stredná škola
bez maturity
33%
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4. Ako dlho žijete v Santovke?
Najväčším podielom sa na prieskume zúčastnili občania, ktorí žijú v obci 30 a viac rokov (84%).
Najmenej sa prieskume podieľali občania, ktorí sú v obci menej než 5 rokov (3%) a od 5 do 15 rokov
(3%).

Tabuľka č. 6: Dĺžka trvalého pobytu respondentov v obci
Trvalý pobyt v obci
%
menej ako 5 rokov
3
5-15 rokov
3
16 – 30 rokov
10
viac ako 30 rokov
84
Graf č. 6: Dĺžka trvalého pobytu respondentov v obci
menej ako 5
rokov
3%

Trvalý pobyt v obci

5-15 rokov
3%

viac ako 30
rokov
84%

16 – 30 rokov
10%

5. Aké je vaše sociálne postavenie?
Najväčším podielom sa na prieskume zúčastnili zamestnaní občania (43%) a dôchodcovia
(30%). Druhou skupinou boli občania s telesným postihnutím (13,21%). Z uvedeného vyplýva, že
zamestnaní obyvatelia prejavili najväčší záujem o veci verejné. V menšej miere sa do dotazníkového
prieskumu zapojili aj podnikatelia (13%) a tiež invalidní dôchodcovia (8%). Najmenej zastúpenou
vzorkou boli študenti (3%) a ženy na materskej dovolenke (3%).
Prieskumu sa nezúčastnili obyvatelia v domácnosti, dobrovoľne nezamestnaní a poberatelia
dávok v hmotnej núdzi.

Tabuľka č. 7: Sociálne postavenie respondentov
Sociálne postavenie
%
zamestnanec
43
študent/ka
3
podnikateľ/ka (SZČO)
13
dôchodca/dôchodkyňa
30
v domácnosti
0

Sociálne postavenie
invalidný dôchodca / dôchodkyňa
dobrovoľne nezamestnaný
poberateľ DvHN
materská dovolenka

%
8
0
0
3
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Graf č. 7: Sociálne postavenie respondentov

Sociálne postavenie

invalidný
dôchodca /
dôchodkyňa
8%

materská
dovolenka
3%
zamestnanec
43%

dôchodca/dôc
hodkyňa
30%

podnikateľ/ka
(SZČO)
13%

študent/ka
3%

6. Rodinný stav
Najviac respondentov bolo zosobášených obyvateľov (37%) a rozvedených (25 %) a takmer
rovnaké percento bolo ovdovených (20%) a slobodných obyvateľov (18%).

Tabuľka č. 8: Rodinný stav respondentov
Rodinný stav
%
slobodná, slobodný
18
vydatá, ženatý
37
rozvedená, rozvedený
25
vdova, vdovec
20

Graf č. 8: Rodinný stav respondentov

Rodinný stav
vdova, vdovec
20%

rozvedená,
rozvedený
25%

slobodná,
slobodný
18%
vydatá,
ženatý
37%
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7. Ak zoberiete do úvahy všetky stránky života v obci, ako sa celkovo cítite v Santovke?
Podľa uskutočneného prieskumu je prevažná časť obyvateľov v obci spokojná (87%) a len 13%
je nespokojných.

Tabuľka č. 9: Spokojnosť respondentov so životom v obci
Spokojnosť v obci
%
určite a skôr spokojný/á
87
určite a skôr nespokojný/á
13
Graf č. 9: Spokojnosť respondentov so životom v obci

Spokojnosť v obci
určite a skôr
nespokojný/á
13%

určite a skôr
spokojný/á
87%

8. Aké sú podľa vás v súčasnosti tri najväčšie problémy v Santovke?
Najpálčivejším problémov v obci je nedostatok voľných pracovných miest v obci (38%),
druhým problémom je nedostatočná zdravotná starostlivosť (15%) a tretím je vzhľad a údržba v obci
(14%).

Tabuľka č. 10: Problémy respondentov v obci
Problémy v obci
problémy s dopravou
bytová výstavba / nedostatok cenovo dostupných bytov
voľné pracovné miesta
čistota v obci
vzhľad a údržba v obci
životné prostredie
bezpečnosť v obci
športová a kultúrna ponuka podujatí
sociálne služby
zdravotníctvo
Iné

%
0
7
38
5
14
7
0
7
7
15
0
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Graf č. 10: Problémy respondentov v obci
zdravotníctvo
15%
sociálne služby
7%
športová a
kultúrna
ponuka
podujatí
7%
životné
prostredie
7%

Problémy v obci

vzhľad a údržba
v obci
14%

bytová
výstavba /
nedostatok
cenovo
dostupných
bytov
7%

voľné pracovné
miesta
38%

čistota v obci
5%

9. Ktoré zo skupín obyvateľov našej obce si podľa vás zaslúžia viac pozornosti?
Najväčšiu pozornosť v obci si podľa prieskumu zaslúžia rodiny s malými deťmi (25%) a deti
a mládež (25%). Druhou skupinou, ktorá si zaslúži viac pozornosti sú seniori (15%) a osoby so
zdravotným postihnutím (12%).
Tabuľka č. 11: Sústredenie pozornosti na vybrané skupiny obyvateľov
Sústredenie pozornosti
%
rodiny s malými deťmi
25
rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím
4
deti a mládež
25
seniori
15
osoby so zdravotným postihnutím
12
dlhodobo choré osoby
5
osoby ohrozené závislosťou
4
osoby v prechodnej zložitej sociálnej kríze
0
neprispôsobiví občania (napr. bezdomovci)
6
nezamestnaní
4
etnické menšiny
0
iná skupina
0
Graf č. 11: Sústredenie pozornosti na vybrané skupiny obyvateľov
neprispôsobiví
občania
osoby 6%
ohrozené
závislosťou
4%
dlhodobo
choré osoby
5%
osoby so
zdravotným
postihnutím
12%

Sústredenie pozornosti

nezamestnaní
4%
rodiny s
malými deťmi
25%

seniori
15%

deti a mládež
25%
rodiny s deťmi
so zdravotným
postihnutím
4%

7

Progra m rozvo ja ob ce Sa ntovka
Progra movacie obdobie 2016 – 2024

10. Cítite sa vo Vaše obci bezpečne?
Podľa uskutočneného prieskumu sa 80% obyvateľov cíti v obci bezpečne, zvyšných 20% nie.

Tabuľka č. 12: Pocit bezpečia respondentov v obci
Bezpečnosť v obci
%
áno
80
nie
20
Graf č. 12: Pocit bezpečia respondentov v obci

Bezpečnosť v obci
nie
20%

áno
80%

11. Aký je Váš/Vášho príbuzného súčasný sociálny problém?
Podľa obyvateľov v obci je najväčším problémom využívanie voľného času (47%). Ďalšími
sociálnymi problémami v obci sú opatrovanie staršej osoby (17%), starostlivosť o domácnosť
a vybavovanie úradných záležitostí (13%) a problém s bývaním (10%).

Tabuľka č. 13: Sociálne problémy
Sociálne problémy
problém s opatrovaním staršej osoby
problém so starostlivosťou o domácnosť
problém s uplatňovaním práv a právom chránených záujmov (vybavovanie úradných záležitostí,
pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní,
vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku...)
problém s využívaním voľného času
problém s bývaním
problém s komunikáciou
problém so zabezpečovaním osobnej starostlivosti o dieťa
iné

%
17
13
13
47
10
0
0
0
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Graf č. 13: Sociálne problémy
bývanie
10%

Sociálne problémy

opatrovanie
staršej osoby
17%
starostlivosť
o domácnosť
13%

využívanie
voľného času
47%

vybavovanie
úradných
záležitostí
13%

12. O aké ďalšie sociálne služby, sociálne zariadenia by ste mali záujem Vy osobne alebo Váš
príbuzný?
Najviac respondentov uviedlo, že v obci je potrebné poskytovanie sociálneho poradenstva
(28%). Okrem sociálneho poradenstva občanom chýba denný stacionár (27%) a prepravná služba
(25%). Dôraz bol kladený aj na opatrovateľské služby (7%), zariadenie opatrovateľskej služby (7%) a
donášku stravy (6%).
Tabuľka č. 14: Sociálne služby
Sociálne služby
sociálne poradenstvo (vybavovanie úradných záležitostí )
opatrovateľská služba (starostlivosť o staršie osoby)
prepravná služba
nocľaháreň
zariadenie pre seniorov
zariadenie opatrovateľskej služby
denný stacionár (denná starostlivosť a činnosť pre osamelých ľudí a seniorov)
poskytovanie sociálnej služby v jedálni (donáška stravy)
iné

%
28
7
25
0
0
7
27
6
0

Graf č. 14: Sociálne služby
donáška stravy
6%

Sociálne služby
denný
stacionár
27%

sociálne
poradenstvo
28%
Rady1;
prepravná
služba; 25; 25%

Rady1;
zariadenie
opatrovateľskej
služby; 7; 7%

starostlivosť
o staršie osoby
7%
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13. Zaujímate sa o kultúrne dianie vo Vaše obci?
Dve tretiny respondentov (67%) sa zaujíma o kultúrne dianie v obci, zvyšná tretina neprejavila
veľký záujem o kultúrne dianie.

Tabuľka č. 15: Záujem o kultúrne dianie v obci
Kultúrne dianie
%
áno
67
nie
33
Graf č. 15: Záujem o kultúrne dianie v obci

Záujem o kultúrne dianie
nie
33%
áno
67%

14. Aké kultúrne akcie by ste privítali vo Vašej obci?
Najviac respondentov by uprednostnilo konanie folklórnych podujatí (53%). Štvrtina
obyvateľov by privítala koncerty (24%) a 13% by uvítalo kino.

Tabuľka č. 16: Záujem o kultúrne akcie v obci
Kultúrne akcie
%
Kino
13
Hudba, koncerty
24
Folklórne podujatia
53
Iné
10
Graf č. 16: Záujem o kultúrne akcie v obci
Iné
10%

Kultúrne akcie

Kino
13%

Hudba,
koncerty
24%
Folklórne
podujatia
53%
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15. Ste spokojný so športovými aktivitami vo Vašej obci?
Až 70% obyvateľov nie je spokojných s ponukou športových aktivít, zvyšných 30% prejavuje
spokojnosť s aktivitami.

Tabuľka č. 17: Spokojnosť so športovými aktivitami
Športové aktivity
%
áno
30
nie
70
Graf č. 17: Spokojnosť so športovými aktivitami

Športové aktivity
áno
30%
nie
70%

16. Aké športové priestory by ste prijali vo Vašej obci?
Najväčšie percento respondentov (50%) uviedlo potrebu multifunkčného ihriska.
respondentov by uvítalo nové ihrisko pre deti a fitnescentrum.

20%

Tabuľka č. 18: Záujem o športové priestory
Športové priestory
%
Nové ihrisko pre deti
20
Multifunkčné ihrisko
50
Fitnescentrum
20
Iné
10
Graf č. 18: Záujem o športové priestory
Iné
10%
Fitnescentru
m
20%

Športové priestory
Nové ihrisko
pre deti
20%

Multifunkčné
ihrisko
50%
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17. Ktorú časť obce by ste chceli zrekonštruovať, obnoviť alebo dobudovať?
Väčšina respondentov sa zhodla, že je potrebné zrekonštruovať cesty a chodníky v obci (43%)
a 7% respondentov požaduje dobudovanie futbalového a detského ihriska.
Tabuľka č. 19: Potreba rekonštrukcie
Potreba rekonštrukcie
%
Futbalové ihrisko
7
Cesty
43
Chodníky
43
Detské ihrisko
7
Škola
0
Škôlka
0
Graf č. 19: Potreba rekonštrukcie
Detské
ihrisko
7%

Rekonštrukcia

Chodníky
43%

Futbalové
ihrisko
7%

Cesty
43%

18. Ste spokojný s turizmom vo Vašej obci?
Drvivá väčšina respondentov (83%) neprejavila spokojnosť s možnosťami turizmu v obci a len
17% je spokojná s turizmom.

Tabuľka č. 20: Spokojnosť s turizmom v obci
Spokojnosť s turizmom
%
áno
17
nie
83
Graf č. 20: Spokojnosť s turizmom v obci

Turizmus

áno
17%

nie
83%
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19. Kto by sa mal pričiniť o rozvoj turizmu vo Vašej obci?
Podľa prieskumu by sa o rozvoj turizmu v obci mala pričiniť obec (67%), súkromní podnikatelia
(30%) a v minimálnej miere samotní obyvatelia (3%).

Tabuľka č. 21: Pričinenie sa o rozvoj turizmu
Rozvoj turizmu
%
Obec
67
Súkromný podnikateľ
30
Samotní obyvatelia
3
Iné
0
Graf č. 21: Pričinenie sa o rozvoj turizmu
Samotní
obyvatelia
3%

Rozvoj turizmu

Súkromný
podnikateľ
30%

Obec
67%

20. Ste spokojný so zamestnanosťou vo Vašej obci?
Drvivá väčšina respondentov (83%) nie je spokojná s možnosťou zamestnania sa v obci a len
17% prejavilo spokojnosť so zamestnanosťou.

Tabuľka č. 22: Spokojnosť so zamestnanosťou v obci
Spokojnosť so zamestnanosťou
%
áno
17
nie
83
Graf č. 22: Spokojnosť so zamestnanosťou v obci
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21. Kto by sa mal pričiniť o rozvoj zamestnanosti v obci?
Podľa prieskumu by sa o rozvoj zamestnanosti v obci mal pričiniť obecný úrad (43%), takmer
rovnakou mierou by sa mal pričiniť súkromný podnikateľ (40%) a len 17% uviedlo štát.

Tabuľka č. 23: Pričinenie sa o rozvoj zamestnanosti v obci
Rozvoj zamestnanosti
%
Štát
17
Obecný úrad
43
Súkromný podnikateľ
40
Iné
0
Graf č. 23: Pričinenie sa o rozvoj zamestnanosti v obci

Rozvoj zamestnanosti

Štát
17%

Súkromný
podnikateľ
40%
Obecný úrad
43%

22. Ktoré služby vo Vašej obci by ste odporúčali pre rozvoj?
Podľa respondentov v obci najviac chýba a je potrebný rozvoj oddychových zón (21%),
hromadnej bytovej výstavby (19%) a zdravotných služieb (16%).

Tabuľka č. 24: Rozvoj služieb v obci
Rozvoj služieb
Individuálnej bytovej výstavby
Hromadnej bytovej výstavby
Vzdelávania
Športovej infraštruktúry
Zdravotníckych služieb
Kultúrnej infraštruktúry
Oddychových zón
Pamiatkových zón

%
8
19
1
15
16
10
21
10

14

Progra m rozvo ja ob ce Sa ntovka
Progra movacie obdobie 2016 – 2024

Graf č. 24: Rozvoj služieb v obci
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