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PRÍHOVOR STAROSTU
Vážení obyvatelia a návštevníci obce Beluša,
Dovoľujeme si Vám predstaviť Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
(PHRSR) obce Beluša na roky 2021 - 2027. PHRSR spoločne s územno-plánovacou
dokumentáciou predstavujú základné a mimoriadne dôležité strategické a plánovacie
dokumenty, či už na úrovni jednotlivých samospráv alebo aj na úrovni Slovenskej republiky.
Vďaka PHRSR je možné strategicky, plánovite a systémovo riadiť rozvoj obce a nastaviť jej
ďalšie napredovanie do nového programového obdobia.
PHRSR obce Beluša je základným dokumentom strednodobého plánovania podpory
regionálneho rozvoja a regionálnej politiky na najnižšej - lokálnej úrovni. Vypracovaný bol v
nadväznosti na strategické a programové dokumenty prijaté na vyššej regionálnej a zároveň
na najvyššej, t. j. národnej úrovni. Na základe podrobnej analýzy lokálnych podmienok boli v
dokumente stanovené aktivity a opatrenia, ktorých schválením sa obec zaväzuje k ich plneniu. Z
tohto dôvodu bola vypracovaniu PHRSR venovaná patričná pozornosť zo strany viacerých
externých i interných spolupracovníkov, poslancov obecného zastupiteľstva, zamestnancov
obecného úradu, pričom na určovaní strategických priorít rozvoja obce sa do veľkej miery
podieľali aj jej obyvatelia.
Povinnosť vypracovať Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyplýva z
platnej legislatívy Slovenskej republiky. Úlohou obce je zahrnúť do PHRSR všetky relevantné
opatrenia, ktorých realizácia je nevyhnutná z hľadiska dosiahnutia ďalšieho rozvoja. Všetky
navrhnuté opatrenia zároveň musia byť konzistentné so strategickým plánovaním a podporou
regionálneho rozvoja obce v zmysle požiadaviek na čerpanie zo štrukturálnych fondov a
Kohézneho fondu Európskej únie.
Ako najvyšší predstaviteľ obce Beluša vynaložím všetko úsilie na to, aby smerovanie obce
v súlade s týmto strategickým dokumentom prispievalo k dosahovaniu všetkých stanovených
cieľov, vďaka čomu budú naplnené očakávania všetkých obyvateľov. Pevne verím, že
spoluprácou občanov a predstaviteľov obce sa z PHRSR stane dokument dynamickej povahy,
schopný reagovať na všetky aktuálne trendy a podnety.
Rád by som sa poďakoval všetkým, ktorí sa na tvorbe PHRSR obce Beluša aktívne
podieľali, čím prispeli k formovaniu budúcnosti obce v súlade s očakávaniami jej obyvateľov.

Ján PREKOP
Starosta obce Beluša
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ÚVOD
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej „PHRSR“) je strednodobý
dokument, ktorý predstavuje stratégiu trvalo udržateľného rozvoja obce, viacerých obcí,
mestskej časti či vyššieho územného celku. PHRSR obce Beluša na roky 2021 - 2027 s dlhodobým
výhľadom do roku 2030 má za úlohu predostrieť smerovanie tejto obce k vyváženému rastu
a jej snahu o dosiahnutie čo najpozitívnejšieho efektu budúcich zmien. Bolo teda nemalou snahou,
aby predstavitelia samosprávy obce zakomponovali do dokumentu najvýraznejšie potreby
a riešenia problémov každodenného života obyvateľov Beluše.
Dokument je členený na päť hlavných častí (A – E), ktoré sa následne delia na parciálne
časti v závislosti od daného kontextu:
•

analytická časť (A) obsahuje tri parciálne časti: A. I – Analýza vnútorného prostredia,
A. II – Analýza vonkajšieho prostredia a A. III – Zhodnotenie súčasného stavu územia;

•

strategická časť (B) zahŕňa víziu, stratégiu a hlavné ciele a priority rozvoja;

•

v programovej časti (C) sa nachádzajú konkrétne opatrenia a aktivity (vrátane ich
merateľných ukazovateľov), prostredníctvom ktorých bude možné dosiahnuť stanovené
ciele;

•

v realizačnej časti (D) sú definované inštitucionálne a organizačné kapacity potrebné na
realizáciu určených opatrení a aktivít (vrátane popisu ich konkrétnych úloh a postupov),
ako aj kapacity zabezpečujúce monitorovanie a hodnotenie. Do tejto časti tiež patrí
akčný plán s výhľadom na dva roky;

•

finančná časť (E) sa delí na dve parciálne časti: E. I – Indikatívny finančný plán PHSR
a E. II – Finančná časť, ktorá obsahuje definované plánované zdroje financovania
daných opatrení a aktivít, ako aj hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.
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V závere dokumentu sú uvedené výsledky prerokovania PHRSR v orgánoch obecného
zastupiteľstva, ako aj jeho pripomienkovania verejnosťou, dátum jeho schválenia obecným
zastupiteľstvom a spôsob následného informovania verejnosti o jeho schválení.
V prvej fáze tvorby sa uskutočnili prípravné práce a zber dát, ktoré boli následne
využité v jednotlivých analýzach. Tiež bolo ex-post zhodnotené predchádzajúce PHRSR na
obdobie rokov 2015 - 2020. Prehľad úspešných investičných projektových zámerov sa
nachádza v tomto PHRSR. Vychádzajúc z výsledkov analýz bola ďalej definovaná vízia,
stratégia a hlavné ciele a priority rozvoja obce. Na dosiahnutie vytýčených cieľov boli určené
konkrétne opatrenia a aktivity a potom aj ich inštitucionálne, organizačné a finančné
zabezpečenie. Na záver bola zabezpečená finalizácia dokumentu a jeho predloženie orgánom
obecnej samosprávy na prerokovanie, ako aj na verejné pripomienkovanie a schválenie
obecným zastupiteľstvom.

PHRSR obce Beluša je spolu s územným plánom základným a kľúčovým dokumentom pre
riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov,
podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území. Formuluje svoju predstavu o
budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. PHRSR na obdobie rokov 2021
až 2027 je druhým strategickým dokumentom obce, nahrádza PHSR na obdobie 2015 – 2020.
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Príprava tohto strategického dokumentu sa realizuje v zmysle platného zákona č.
309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja, ako aj v zmysle platnej metodiky - Metodika a inštitucionálny rámec tvorby verejných
stratégií schváleného uznesením vlády SR č. 197/2017 z 26. apríla 2017 vydaná Úradom
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Pri spracovaní PHRSR boli tiež brané do úvahy platné relevantné koncepčné dokumenty
na všetkých hierarchických úrovniach, a to najmä Stratégia Európa 2020, Partnerská dohoda SR
na roky 2014 – 2020, Národná stratégia regionálneho rozvoja SR na roky 2014 – 2020, ako
aj PHSR Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2023.
Obec Beluša má tiež schválenú kompletnú územnoplánovaciu dokumentáciu. Územný plán
obce bol schválený dňa 13.12.2013, dokument je dostupný na oficiálnej stránke obce
(https://www.belusa.sk/obec/uzemny-plan/, cit. 18.1.2021).
Územnoplánovacia dokumentácia, predošlý PHSR i aktuálne predkladaný PHRSR Beluše
predstavujú spolu s uvedenými dokumentmi na vyšších hierarchických úrovniach významnú bázu
pre realizáciu trvalo udržateľného rozvoja obce. V súlade s týmito dokumentmi sa otvárajú obci
možnosti využívať finančné zdroje z prostriedkov EÚ na základe nových operačných programov
na obdobie rokov 2021 - 2027. Toto programovacie obdobie, ktoré sa začalo v roku 2021, je
pre Slovensko štvrtým programovacím obdobím v rámci EÚ predstavujúcim významnú príležitosť
pre trvalo udržateľný rozvoj miest a obcí Slovenska.
Tvorba dokumentu bola zabezpečená spoločnosťou e - Gemini s. r. o. vybranej na
základe verejného obstarávania v spolupráci s pracovnými skupinami pozostávajúcimi z
miestnych aktérov – odborníkov z verejného, súkromného a mimovládneho sektora. Menovite sú
títo odborníci uvedení v zozname v prílohe č. U6 tohto dokumentu.
Pri tvorbe PHRSR boli použité tieto základné princípy:
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A ANALYTICKÁ ČASŤ
A I ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA
1. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE A JEJ STRUČNÝ HISTORICKÝ VÝVOJ
Základné informácie o obci
Beluša sa nachádza v západnej časti Slovenska, na severe Považského podolia. Zo
severozápadu ju obklopujú Biele Karpaty a zo severu Javorníky. Na západ sa rozširuje
Považské podolie a na juh a východ od Beluše ležia Strážovské vrchy.
Vzdušná vzdialenosť stredu obce od stredu okresného mesta Púchov je približne 6,8 km,
od krajského mesta Trenčín 27,8 km, od hl. mesta Bratislavy 134,7 km, od Slovensko – Českých
hraníc 16,1 km, a od Slovensko – Poľských hraníc približne 63,2 km.
Obec je tvorená dvomi
katastrálnymi územiami – k. ú.
Beluša a k. ú. Hloža-Podhorie
tvoriacimi územne kompaktný
celok. Územie Beluše hraničí s
nasledujúcimi obcami (zo severu):
Dolné
Kočkovce,
Považská
Bystrica, Sverepec, Visolaje,
Slopná, Dolný Lieskov, Mojtín,
Košecké Podhradie, Ladce a
Lednické Rovne.
Z
hľadiska
územnosprávneho
členenia
Slovenska a členenia na regióny
NUTS patrí Beluša na úrovni NUTS
4 do okresu Púchov, na úrovni
NUTS 3 do Trenčianskeho
samosprávneho kraja a na úrovni
NUTS 2 do regiónu Západné
Slovensko.
Obec je 3. najväčšou na
Slovensku a najväčším sídlom na
Považí.
Nadmorská výška stredu
obce je 256 m. n. m. a celková
výmera územia obce je 51,3 km2.
V súčasnosti má Beluša 5947
obyvateľov (stav k 31. 12. 2019)
a hustotu zaľudnenia 115,9
obyv./km2.
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História
Prvé, doposiaľ známe, archeologické nálezy z teritória Beluše pochádzajú zo staršej
doby bronzovej (2000-1500 pre Kristom). Pri kopaní kanála pre vodnú elektráreň cez hložský
chotár robotníci narazili 21. júna 1935 na dva hroby so skrčenými ľudskými kostrami. Pri
odkrývaní tretieho hrobu bol už prítomný kustos Trenčianskeho múzea. Inventár hrobov okrem
kostí tvorili viaceré predmety zo staršej doby bronzovej. Boli to ihlica, náramok, špirálovité
skrútené krúžky a tri náušnice vyhotovené z bronzu. V hroboch sa našli aj dve tenké náušnice zo
zlata.
V štrkovitom výkope pre novostavbu domu v Podhorí v novembri 1930 objavili popolnicu.
Prizvaný archeológ zo Slovenského národného múzea zistil, že ide o nález zo žiarového hrobu
z doby lužickej kultúry (1300-1200 pred Kristom).
Pri záchrannom výskume v súvislosti s výstavbou novej trasy štátnej cesty č.61 v roku
1964, páter Gabriel Povala S J, v tom čase pracovník Považského múzea v Žiline, v lokalite
Pechová v priestore medzi potokom Rybníky a Pružinkou, odkryl 26 hrobov s hlinenými
nádobami, v ktorých boli zbytky zhorených kostí a rozličné predmety. Ide o lužické žiarové
pohrebište zo strednej doby bronzovej (1500-1200 pred Kristom). Pokiaľ ide o nálezy väčšinou
to boli jednouché a dvojuché amfory, misky a hrnce. Našli sa v nich bronzové náramky, závesky,
prstene, ihlice a korálky. Pozoruhodné sú hlavne zvláštne tvary nádob, ktoré sa na iných lužických
pohrebištiach nevyskytujú. Je to napríklad popolnica vo forme džbána. O osídlení v dobe
bronzovej svedčia aj nálezy keramiky a hrnčiarskej pece, ktoré takisto objavil Gabriel Povala
pri výstavbe spomínanej cesty.
LOKALITA HRADIŠTE
Ide o najvzácnejší dôkaz osídlenia belušského chotára- o archeologické lokality Hradište.
Bralnatý masív v starších mapách nazývaný ako Ostré vŕšky, leží na pravom brehu
Slatinského(Podhradského) potoka nad Prvými mojtínskymi vrátami.
Aby obec Beluša neprišla o to, čo prekonalo tisícročné zmeny, na základe všeobecného
súhlasu poslancov OZ súhlasila v roku 2013 s podaním podnetu na Pamiatkový úrad Bratislava
o vyhlásenie polykultúrnej archeologickej lokality v polohe Hradište 1, Hradište 2 a Hradište 3
za národnú kultúrnu pamiatku. Na spracovaní podkladov pracoval Mgr. Róbert Májsky,
archeológ z Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici.
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Vlastníkmi lokalít Hradište 1 a Hradište 2 je Urbár- pozemkové spoločenstvo Beluša a
najohrozenejšiu lokalitu, prekvapivý nález pri spracovávaní informácií o lokalitách, Hradište 3
má v správe po vyhranom súdnom spore opäť Urbár Beluša. Nálezisko č.3 je súčasťou
dobývacieho priestoru lomu a vzhľadom na rýchlosť a množstvo ťažby v lome je stav z hľadiska
ochrany náleziska výhľadovo ohrozený. V októbri 2015 Komisia pre posúdenie podnetov
navrhla a odporučila vyhlásiť dané tri lokality za národnú kultúrnu pamiatku.
Popri málo známych hroboch unetickej kultúry v Hloži sú lokality Hradište ešte
významnejšími črepinami dávnej minulosti. Mohyly Hradište patria k ojedinelým úkazom a
dokazujú, že chotár Beluše patrí medzi najviac osídlené územia na severozápadnom Slovensku.
Najstaršie archeologické nálezy sa datujú do 4. tisícročia p.n.l. do mladšej doby kamennej, kedy
sa tu usadili prví roľníci. Najintenzívnejšie osídlenie je doložené z obdobia slovanského (8.9.stor.). Viac ako 70 mohýl s náleziskami kostí, železných predmetov, drevených základov
opevnení na území jedného chotára je pritom ojedinelým údajom na Slovensku. Lokalita je úzko
prepojená s dreveným hradom z povesti o Beluši, ktorý sa prepadol a slúžila obyvateľom jednej
alebo viacerých osád v Mojtínskej doline alebo v Belušských Slatinách. Prekvapivé náleziská o
jeho existencii odhalilo zopár dobrovoľníkov pod gesciou odborníkov z Považského
vlastivedného múzea. Popri nálezoch z obdobia neskorého stredoveku a novoveku majú nemalý
význam predovšetkým zatiaľ ojedinelé predmety na Hradišti z rozhrania doby rímskej a
sťahovania národov, t. j. z časového úseku, v rámci ktorého disponujeme na hornom Považí len
málo početnými dokladmi osídlenia.
Rímsku dobu (100-400 po Kristovi) dokumentuje nález železného oštepu. Do tejto doby
možno klásť aj osídlenie výšinných lokalít ako sú Hradište, Stárkova skala a Rašov. Existenciu
hradiska na Hradišti potvrdzujú aj stopy po valovom opevnení.
Pozoruhodné sú výskumy archeológa Považského múzea v Žiline Dr. Antona PetrovskéhoŠichmana, ktoré realizoval v roku 1964 v lokalite Kostelište a na jeho okolí. V tejto lokalite,
ktorá sa nachádza nad niekdajším majerom pod Malenicou ("Allodium Malenica"), teraz je to
osada pod Malenicou, v zalesnenom teréne objavil šesť žiarových hrobov lužickej kultúry a 36
mohýl patriacich do doby veľkomoravskej (800-900 po Kristovi). Viaceré nálezy, ale aj samotný
názov lokality ho viedli k reálnej domnienke, že na tomto mieste stál kostol v časoch
Veľkomoravskej ríše. Podľa neho toto miesto patrí medzi najväčšie mohylníky na severnom
Slovensku. Na ceste z Koštelišťa po hrebeni vo vzdialenosti asi jedného kilometra, v lokalitách
Gárové a Háj, sa nachádza skupina 25-tich mohýl. Ďalších 13 mohýl je na mieste, ktoré sa
nazýva Hrobice. Lokalita bola súčasťou Mestského boria a nachádza sa na južnom svahu oblého
chrbta, približne kilometer na sever od Buntového. Viac mohýl na Slovensku je len v okolí mesta
Skalica. I keď doterajšie archeologické výskumy mali zväčša len záchranný alebo sondážny
charakter, priniesli viaceré poznatky o prehistorickom osídlení belušského teritória. Práve tieto
dielčie výsledky dokazujú, že zem v okolí Beluše skrýva v sebe ešte veľa prekvapení.
Prvá písomná zmienka o Beluši pochádza z roku 1330. Je to doklad o určení chotárnej
hranice medzi Belušou a Tŕstím. V tejto, pre Belušu najstaršej písomnosti, figuruje ona len ako
"terra Belos", pričom "terra" v danom prípade znamená už osídlenú zem. Každopádne už vtedy
tu existovala osada.
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Za významnú okolnosť, osvetľujúcu počiatky stredovekej Beluše, treba pokladať
skutočnosť, že v súpise pápežských desiatkov z roku 1332, ktoré sa vyberali pre potreby Svätej
zeme, je uvedená aj belušská fara. V tom čase tu už stál jeden z najstarších kostolíkov na Považí.
V doklade z roku 1330, ako hranica medzi Belušou a Mojtínom je uvedená Malenica
ostrá na rozdiel od Malenice tupej, ktorá smeruje k Tŕstiu a vytvárala lesnú hranicu medzi Belušou
a Trstím. Podľa tohto písomného prameňa na hraničnej čiare medzi Belušou a Mojtínom sa
začínala cesta ku Košeckému hradu, ktorá viedla cez malý vŕšok ("Mons parva"). Dnešná
Pružinka, vytekajúca z Pružinskej doliny, v písomnosti je zaznamenaná ako "aqua Belos", pričom
"aqua" znamená vodu alebo potok. Z toho plynie, že dnešná Pružinka v tom čase sa nazývala
Belušským potokom.
Druhá listina, ktorá má pre najstaršie dejiny Beluše význam, pochádza z 10. novembra
1369. Ohraničuje sa v nej belušský chotár od visolajského. V tejto listine Beluša je uvedená ako
"villa Belos", čiže už ako obec alebo dedina. Spomína sa aj rieka Beluša ("fluvium Belus"), pod
ktorou treba chápať dnešnú Pružinku. Táto listina sa nachádza v Maďarskom Krajinskom Archíve
v Budapešti.
Tamtiež sa nachádza pre Belušu aj tretí významný doklad, a to listina kráľa Ľudovíta I.
(Veľkého) z 5. apríla 1375. Je to listina, podľa ktorej panovník daroval Trenčiansky hrad i s
inými hradmi a so všetkými ich náležitosťami kráľovskému taverníkovi Jurajovi Bebekovi z
Plešivca s výnimkou troch miest a to Trenčína, Beluše a Ilavy ("...exceptis tribus civitatibus videlicet
Trinchinio, Belus et Leva vocatis..."). V tejto listine Beluša je uvedená po prvý raz ako mesto
("civitas").
Beluša, ktorá v ďalšom vývoji v historických prameňoch väčšinou sa uvádza ako
"oppidum", čo znamená opevnené mestečko, do roku 1439 bola súčasťou Trenčianskeho
panstva. Po roku 1439 bola už súčasťou Ilavského panstva.
V 17. storočí v mestečku nastal značný rozmach remeselníckych cechov. Najstarší cech bol
ševcovský a vznikol ešte v roku 1568. Belušský hrnčiari svoje stanovy z roku 1631 mali zostavené
podľa vzoru žilinského cechu. Richtár a rada mestečka Beluše v roku 1633 schválili cechové
štatúty debnárskeho cechu. Podľa súpisu z roku 1673 v Beluši bolo 25 ševcovských, 13
debnárskych a 9 hrnčiarskych dielní. Okrem týchto cechov boli tu ešte kováči, kožušníci, tkáči,
krajčíri a zámočníci. Klobučnícky cech vznikol v roku 1682.
Belušu v roku 1723 postihol požiar, ktorý zničil alebo značne poškodil všetky staré
budovy. Zhorel aj kaštieľ pokrytý šindľom, postavený ešte za Ostrošicovcov. Pri tejto pohrome
zhoreli aj niektoré dokumenty z archívu mestečka. Po tomto požiari sa postavil v Beluši stoličný
dom, slúžiaci hlavne pre vojenské ciele, a to najmä pre ubytovanie dôstojníkov.
Pre Belušu malo značný význam postavenie železnice v rokoch 1878-1883. V roku 1883
vybudovali v Beluši aj železničnú stanicu a byty pre železničiarov.
Beluša do roku 1887 vystupuje ako mesto, respektíve ako mestečko. Od roku 1888 v
rámci reorganizácie verejnej správy, kedy došlo k značnej redukcii mestečiek, ktoré z úradnej
moci premenili na obce, aj Beluša sa stáva obcou.
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Uhorské ministerstvo vnútra vydalo 24. júla 1913 povolenie na zriadenie lekárne v Beluši
s tým, že licenciu dostáva Július Thaller, diplomovaný lekárnik, kežmarský obyvateľ. Thaller sa
tu aj usadil a v susedstve kostola si otvoril lekáreň. Roky prvej svetovej vojny 1914-1918
spôsobili značné zhoršenie hospodárskych a sociálnych pomerov v obci. Najväčšou ranou pre
Belušu bolo 77 padlých vojakov.
Uznesením obecného zastupiteľstva z roku 1926 sa odštartovala stavba budovy pre
ľudovú školu. K jej realizácii sa pristúpilo až v roku 1930. V tomto roku obec napojili na sieť
Spojených elektrární severozápadného Slovenska.
V obci vybudovali v roku 1931 novú hasičskú zbrojnicu. Obstarali aj novú motorovú
striekačku s výkonom 1600 litrov vody za minútu a 400 metrov hadíc.
Novú školu slávnostne otvorili 15. novembra 1932. Pomenovali ju podľa prezidenta
republiky Masarykova škola, k čomu dal súhlas sám prezident. Ku stavbe
kultúrneho domu, ktorú obec postrádala už dávnejšie, pristúpili v roku
1938. Tento objekt postavili občania z veľkej časti svojpomocou.
Opakujúce sa povodne (1. marca a 14. septembra 1937)
spôsobené Pružinkou si vynútili reguláciu tohto potoka. Práce započali v
roku 1939. Regulačné práce sa ukončili už za Slovenského štátu.
Druhá svetová vojna si vyžiadala viacero obetí z radov
obyvateľstva. Nemecké vojsko 6. októbra 1944 obsadilo budovu
belušskej ľudovej školy. Vyučovanie bolo prerušené až do 6. novembra,
kedy na žiadosť riaditeľa meštianky nemecký veliteľ uvoľnil dve triedy
na poschodí. Od 15. januára 1945 celý objekt obsadilo opäť toto vojsko,
pričom do časti školy umiestnili maďarské deti, evakuované z Rimavskej
Soboty. Koncom roku 1944 nemecké vojsko vypálilo salaše a koliby
dvanástim obyvateľom z Beluše.

Obrázok č.1: Povodne v obci
Beluša, Zdroj: www stánka obce,
2021

Obec 20. apríla 1945 bombardovali. Obyvateľstvo žilo v strachu pred frontovými
udalosťami. Jednotky Sovietskej armády prichádzajúce od Mojtína v noci z 30. apríla na 1.
mája 1945 Belušu spolu aj s Hložou a Podhorím oslobodili. Nemci ešte večer 30. apríla
vyhadzovali mosty a lávky cez Pružinku a Konopný potok.
V rokoch po druhej svetovej vojne medzi prvoradé úlohy miestneho národného výboru
patrila obnova zničených mostov, komunikácii a poškodených domov. V rokoch socialistického
štátu obyvatelia Beluše v rámci občianskej aktivity sa podieľali na výstavbe viacerých
verejnoprospešných budov, a to pri stavbe budovy miestneho národného výboru (objekt
dnešného Obecného úradu), domu služieb, hasičskej zbrojnice, objektu knižnice, drobných
prevádzok a školskej jedálne, materskej škôlky, zdravotného strediska (kompletnou
rekonštrukciou prešlo v roku 2014), motela Slatina (zhorel v roku 2013) ako aj pri rozšírení
kultúrneho domu.
V roku 2015 bolo vybudované nové Trhovisko.
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OBYVATEĽSTVO

Medzi základné ukazovatele vývoja obce patria práve tie o vývoji a stave
obyvateľstva. Dynamika pohybu a meniacej sa štruktúry populácie je odrazom pôsobenia
vonkajších aj vnútorných podmienok a ponúka podnety na rozvojové vízie, ako aj opatrenia do
budúcnosti a preto jej treba venovať adekvátnu pozornosť.
VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV

V poslednom sledovanom období bol vývoj počtu obyvateľov obce Beluša pozitívny. Od
roku 2015 až po rok 2018 je vidieť postupný nárast počtu obyvateľov, čo je oproti minulému
sledovanému obdobiu dobrým znakom, a napriek tomu, že nárast nepresahuje medziročne 1 %
je to znakom pre samosprávu, že je potrebné pokračovať v rozvojových aktivitách a ešte viac
zatraktívniť bývanie a sociálne zázemie v obci.
V poslednom roku sledovaného obdobia nastal pokles počtu obyvateľov v medziročnej
miere 0,41%. Pokles bol zapríčinený kombináciou prirodzeného úbytku v roku 2019 a taktiež
migračným úbytkom. Aj z tohto dôvodu zvrátenie poklesu a podpora nárastu obyvateľov
predstavuje dôležitú úlohu pre samosprávu v blízkej budúcnosti, premietajúcu sa do aktivít a
opatrení plánovaných na roky 2021 - 2027.

Graf č.1 : Vývoj počtu obyvateľov v obci Beluša, Zdroj: ŠÚ SR, 2021
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POHYB OBYVATEĽSTVA

Prirodzený pohyb obyvateľstva
Ukazovateľ prirodzený pohyb obyvateľstva je vyjadrený prostredníctvom hlavných
populačných procesov, ktorými sú pôrodnosť (natalita) a úmrtnosť (mortalita). Prirodzený pohyb
vyjadruje rozdiel počtu živonarodených a zomretých.
Počas rokov 2015 - 2019 má hodnota tohto ukazovateľa prevažne záporné hodnoty.
Prirodzený prírastok bol v sledovanom období zaznamenaný iba raz, a to v roku 2018.
V poslednom roku sledovaného obdobia je možné pozorovať, že počet zomretých výraznejšie
prevyšuje počet živonarodených. Počet narodených detí sa pohybuje na úrovni 80% z počtu
zomretých. Tieto dáta sú sú veľmi významných ukazovateľom pre samosprávu a mali by byť
podkladom pre rozvojové plánovanie obce. Trend klesajúcej demografickej krivky je možné
pozorovať na celom Slovensku, z tohto hľadiska je v rukách samosprávy vytvoriť vhodné sociálne
a komunitné prostredie pre mladých ľudí a rodiny.
Obzvlášť užitočné a potrebné je teda všestranne zabezpečiť a ďalej rozvíjať
uspokojujúce kvalitatívne a kapacitné vybavenie materskej a základnej školy, ako aj
revitalizáciu verejných priestranstiev na trávenie voľného času.
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Graf č.2: Prirodzený pohyb obyvateľstva obce Beluša, Zdroj: ŠÚ SR, 2021

Nepriamy vplyv na vývoj prirodzeného pohybu obyvateľstva v obci je vývoj
sobášnosti/rozvodovosti. V obci Beluša môžeme v celom sledovanom období pozorovať výraznú
prevahu sobášov oproti rozvodom. Aj táto skutočnosť mala nepriamy vplyv na vývoj prirodzený
prírastok počas štyroch rokov sledovaného obdobia. Celkovo je možné povedať, že ukazovateľ
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sobášnosti a rozvodovosti rovnako dokumentuje potrebu všestrannej podpory mladých rodín aj
zo strany obecného úradu budovaním príslušnej občianskej infraštruktúry.
2015
28
12

Sobáše
Rozvody

2016
32
8

2017
42
6

2018
39
13

2019
30
7

Tab. č. 1: Sobášnosť a rozvodovosť v obci Beluša, Zdroj: ŠÚ SR, 2021

Migračný pohyb obyvateľstva
Migračný pohyb obyvateľstva predstavuje rozdiel počtu prisťahovaných
a vysťahovaných. Pri migračnom pohybe je krivka počas sledovaného obdobia v kladných
hodnotách, až na posledný rok. V roku 2019 predstavoval rozdiel medzi prisťahovanými
a vysťahovanými hodnotu 10 v prospech vysťahovaných obyvateľov.
Najvyššie hodnoty dosahuje migračný pohyb v roku 2016, keď krivka dosahuje hodnotu
57 obyvateľov. Kladné hodnoty postupne klesajú, až v roku 2019 dosiahnu zápornú hodnotu.
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Graf č.3: Migračný pohyb obyvateľstva obce Beluša, Zdroj: ŠÚ SR, 2021

Celkový pohyb obyvateľstva
Celkový prírastok obyvateľstva predstavuje sčítanie prirodzeného a migračného pohybu
obyvateľstva obce. Vývoj počtu obyvateľov preto kopíruje krivku celkového pohybu
obyvateľstva.
Z grafu uvedeného nižšie vidíme, že krivka celkového pohybu viac kopíruje krivku
migračného pohybu obyvateľstva, nakoľko prírastky migračného pohybu sú po celú dobu väčšie
ako prírastky či úbytky prirodzeného pohybu. Celkový pohyb obyvateľstva sa teda od roku
2015 až 2018 pohybuje v kladných hodnotách, no v poslednom roku, dôvodom migračného
i prirodzeného úbytku, klesá celkový pohyb na hodnotu -25 obyvateľov.
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Graf č.4: Celkový pohyb obyvateľstva obce Beluša, Zdroj: ŠÚ SR, 2021

ŠTRUKTÚRY OBYVATEĽSTVA

Štruktúry obyvateľstva budú uvedené podľa posledného sčítania obyvateľov v roku 2011.
V roku 2021 bude nové sčítanie obyvateľov, domov a bytov a dáta uvádzané v analytickej časti
PHRSR budú na ich základe aktualizované.
Veková a pohlavná štruktúra obyvateľstva
Pohlavná štruktúra obyvateľstva obce Beluše je v celom sledovanom období veľmi
vyrovnaná. Na začiatku obdobia prevažujú ženy, aj keď rozdiel je len na úrovni 1,4 %, tento
rozdiel sa ale mení v prospech mužov a v roku 2019 prevažuje mužské zastúpenie v celkovom
počte obyvateľov, i keď s rozdielom na úrovni 0,2 %.
2015
2016
2017
2018
2019

Muži Počet
2877
2910
2941
2974
2981

Muži %
49,3
49,4
49,6
49,8
50,1

Ženy počet
2956
2975
2984
2998
2966

Ženy %
50,7
50,6
50,4
50,2
49,9

Tab. č. 2: Pohlavná štruktúra obyvateľov obce Beluša, Zdroj: ŠÚ SR, 2021

Veková štruktúra obyvateľstva obce Beluša nasleduje vývoj, ktorý je badať v celej
strednej a západnej Európe a to je postupné ubúdanie obyvateľstva v produktívnom veku. Na
grafe nižšie je uvedený postupný vývoj vekovej štruktúry v obci Beluša. Zaznamenaný je nárast
obyvateľstva v predproduktívnom veku, tento nárast vykázal od roku 2015 do roku 2019
zvýšenie len na úrovni 1,4 %. Na druhej strane rovnako aj nárast obyvateľstva
v poproduktívnom veku vykázal 1,4 % od začiatku do konca sledovaného obdobia.
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Graf č.5: Veková štruktúra obyvateľov obce Beluša, Zdroj: ŠÚ SR, 2021

Nižšie uvádzame podrobnú vekovú štruktúru rozdelenú podľa pohlavia za rok 2019
v obci Beluša. Z tohto grafu je vidieť, že najpočetnejšou skupinou v obci v roku 2019 u mužov aj
žien bola veková skupina 40 - 44 rokov. Najstaršou vekovou skupinou obce Beluša je 100 – 104
rokov a v tejto skupine je jeden obyvateľ obce Beluša.

Graf č. 6: Veková štruktúra obyvateľov obce Beluša v roku 2019, Zdroj: ŠÚ SR, 2021
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Vzdelanostná štruktúra
Ako je vidieť na grafe č. 7, na základe posledných dostupných údajov z roku 2011 majú
obyvatelia Beluše vo väčšine prípadov ukončené úplné učňovské, stredné odborné, vrátane
vyššieho, alebo stredné všeobecné vzdelanie s maturitou. Druhé najväčšie zastúpenie má
učňovské alebo stredné odborné vzdelanie bez maturity, na treťom mieste z hľadiska početnosti
sa nachádza kategória „bez školského vzdelania“. Relatívne vysoké zastúpenie majú aj
obyvatelia so základným vzdelaním a následne obyvatelia s vysokoškolským vzdelaním II.
stupňa.
Vysoko potrebné z hľadiska ďalšieho rozvoja obce je zníženie počtu obyvateľov bez
školského vzdelania a obyvateľov so základným vzdelaním podporou základnej školy v obci.
V súlade s celoslovenským trendom je tiež možné v budúcnosti očakávať zvyšovanie
podielu obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním, čo je pre ďalší rozvoj obce priaznivým
faktorom.
Bez uvedenia
vzdelania
3%
Bez vzdelania
13%

Vzdelanostná štruktúra

Vysokoškolské
12%
Vysokoškolské

Základné vzdelanie
12%

Stredoškolské s maturitou
Stredoškolské bez maturity
Základné vzdelanie
Bez vzdelania
Bez uvedenia vzdelania

Stredoškolské bez
maturity
27%

Stredoškolské s
maturitou
33%

Graf č.7: Vzdelanostná štruktúra obyvateľov obce Beluša, Zdroj: ŠÚ SR, 2021

Národnostná štruktúra
Vychádzajúc z údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) z roku 2011, k
slovenskej národnosti sa v Beluši hlásilo 96,66% obyvateľstva, 25obyvateľov sa prihlásilo k
českej národnosti, po dvoch k rusínskej a k ukrajinskej. Zvyšné národnosti boli v Beluši zastúpené
jedným príslušníkom.
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Graf č.8: Národnostná štruktúra obyvateľov obce Beluša, Zdroj: ŠÚ SR, 2021

Religiózna štruktúra
Z hľadiska religiozity je obyvateľstvo Beluše prevažne rímskokatolíckeho vierovyznania
(88,03%). Podiel obyvateľstva bez vyznania je 4,95%. 56 obyvateľov sa hlási k evanjelickému
augsburskému vyznaniu, tento podiel však predstavuje len 0,95%. Je tu tiež zastúpených viacero
ďalších vierovyznaní, avšak len s malou početnosťou svojich príslušníkov – napríklad Cirkev
adventistov siedmeho dňa (osem členov), gréckokatolícka cirkev (6 členov), pravoslávna cirkev
(4 členovia).
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Graf č. 9: Náboženská štruktúra obyvateľov obce Beluša, Zdroj: ŠÚ SR, 2021
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Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
Rovnako ako pri predchádzajúcich štruktúrach obyvateľstva (národnostná, religiózna a
vzdelanostná štruktúra) sme vychádzali z posledných dostupných údajov za rok 2011. Beluša
mala v tomto roku 50,85% ekonomicky aktívneho obyvateľstva (EAO), pričom podiel pracujúcich
v rámci EAO dosahoval 87,18%. Podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľov Beluše bol
44,33% a nezamestnaných 4,75%. Takáto štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
je značne priaznivá z hľadiska ďalšieho rozvoja obce a možno ju považovať za významný
rozvojový faktor.
Podiel ekonomicky neaktívneho obyvateľstva z celkového počtu obyvateľov bol 46,37%.
Relatívne vysoký podiel na celkovom počte obyvateľov mali nepracujúci dôchodcovia (21,47%)
a závislé osoby (22,59%), medzi ktoré patria deti do 16 rokov, študenti stredných a vysokých
škôl a osoby v domácnosti. Do kategórie „ostatní nezávislí“ patrili podľa metodiky SODB osoby
na rodičovskej dovolenke (ktorých pracovný pomer trval).
Zo strany samosprávy bude užitočná ďalšia podpora podnikateľského prostredia –
malých a stredných podnikateľov v obci, čím bude môcť byť využitý tento rozvojový faktor
Beluše.
Relatívne vysoký podiel obyvateľov pracuje priamo v Beluši, značná časť obyvateľov
obce dochádza za prácou do Púchova, Ladiec, Dubnice nad Váhom a Považskej Bystrice.

Osoby ekonomicky aktívne
z toho:
Pracujúci
Osoby na materskej dovolenke
Nezamestnaní
Pracujúci dôchodcovia
Vypomáhajúci v rodinnom podniku
Osoby ekonomicky neaktívne
z toho:
Nepracujúci dôchodcovia
Ostatní nezávislí
Závislé osoby
Iná a nezistená ekonomická aktivita
Spolu

Počet
2 604
25
279
79
0
Počet
1 261
136
1 327
163
5 874

Podiel z EAO v %
87,18
0,84
9,34
2,64
0,00
Podiel z ENO v %
43,68
4,71
45,96
-

Tabuľka č.3 : Ekonomická štruktúra obyvateľov obce Beluša, Zdroj: ŠÚ SR, 2021

Vzhľadom k počtu ekonomicky aktívnemu obyvateľstvu uvádzame nižšie index
ekonomického zaťaženia. Index ekonomického zaťaženia vyjadruje počet osôb v
predproduktívnom a poproduktívnom veku k osobám v produktívnom veku vvyjadrené
v percentách. Ekonomické zaťaženie obyvateľstva obce Beluša neustále rastie.

22
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Beluša 2021 - 2027

Index ekonomického zaťaženia
60
50
40
30
20
10
0
2015

2016

2017
Muži

Ženy

2018

2019

Spolu

Graf č. 10: Index ekonomického zaťaženia obce Beluša, Zdroj: ŠÚ SR, 2021

Nezamestnanosť
Vývoj nezamestnanosti v obci Beluša má kolísajúcu tendenciu. Najvyššiu nezamestnanosť
eviduje obec v roku 2015 na úrovni 3,07 % z celkového počtu obyvateľov. V nasledujúcich
rokoch nezamestnanosť klesá a v rokoch 2017 a 2018 ostávajú na rovnakých hodnotách, stúpa
až v poslednom roku sledovaného obdobia 2019, nakoľko ale stúpol aj počet obyvateľov,
miera evidovanej nezamestnanosti je na úrovni 2,74 % z ekonomicky aktívneho obyvateľstva.
Ženy
Muži
Spolu

2015
86
93
179

2016
71
75
146

2017
53
41
94

2018
54
40
94

2019
56
56
112

Tab. č. 4: Vývoj nezamestnanosti podľa pohlavia, Zdroj: ŠÚ SR, 2021

DOMOVÝ A BYTOVÝ FOND

Dôležitou funkciou Beluše je jej obytná funkcia. Rozvojom a podporou domovej výstavby
je možné prilákať do obce mladé rodiny, výhodou obce je jej výborná poloha vzhľadom na
blízkosť diaľnice či železnice, ako aj blízka poloha k okresnému mestu Púchov a k ďalšiemu
okresnému mestu Ilava.
V roku 2011 (vychádzajúc z výsledkov SODB 2011) bolo v Beluši spolu 1526 domov, z
toho 1257 bolo obývaných a 257 neobývaných, pričom medzi neobývanými domami dominujú
domy nespôsobilé na bývanie (114 domov). Medzi obývanými domami majú prevahu rodinné
domy (1183), značné zastúpenie majú však aj bytové domy (47). Dominantné zastúpenie
rodinných domov je typické pre vidiecke obce, charakteristickými pre Belušu sú však aj jej
mestské črty (medzi ktoré patrí napr. zástavba bytových domov), keďže v minulosti mala Beluša
štatút mesta.
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Podľa formy vlastníctva v obci dominujú domy vo vlastníctve fyzických osôb (1159
domov), výrazné zastúpenie majú aj domy s formou vlastníctva „kombinácia vlastníkov“
vzťahujúce sa práve k vyššie spomínaným bytovým domom.
Z hľadiska obdobia výstavby sú v Beluši najpočetnejšie domy z rokov 1946 – 1990, kedy tu
nastal najvýraznejší rozmach vo výstavbe. Následne (v rokoch 1991 – 2000) nastal útlm
výstavby a od roku 2001 dochádza k veľmi miernemu zvyšovaniu intenzity výstavby domov.
Čo sa týka bytového fondu v Beluši, nachádza sa tu 1769 obývaných a 293
neobývaných bytov. Z hľadiska formy vlastníctva tu dominujú byty vo vlastných rodinných
domoch (1063 bytov), na druhom mieste sa na základe početnosti nachádzajú vlastné byty v
bytových domoch (526 bytov.
Medzi strategické ciele samosprávy na obdobie nasledujúcich rokov patrí práve
podpora bytovej a domovej výstavby v obci, hľadanie vhodných lokalít na budovanie
stavebných pozemkov – nevyužívané orné pôdy, trávnaté plochy a pod.

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

ŠKOLSTVO

V Beluši sa nachádza materská a základná škola.
Materská škola sa nachádza v strede obce Beluša. Tvoria ju dve budovy, veľká školská
záhrada s dopravným ihriskom, preliezkami a pieskoviskom. V hlavnej budove sú štyri
priestranné triedy. Ďalej sa tu nachádza aj kuchyňa, ktorá zabezpečuje deťom zdravú a
vyváženú stravu. V suteréne hlavnej budovy je sauna a oddychová miestnosť. Vo vedľajšej
budove sú ďalšie tri triedy a malá telocvičňa. V školskom roku 2020/2021 bola otvorená nová
prístavba hlavnej budovy Beluša, kde boli otvorené ďalšie dve triedy.
Elokované pracovisko materskej školy sa nachádza v miestnej časti Hloža, kde sú ešte
dve triedy.
Počet detí materskej školy v školskom roku 2019/2020 je 208, rozdelené sú do
jedenástich tried. Zloženie tried je homogénne, teda deti sú v nich zaradené podľa rovnakého
veku.
V materskej škole je zamestnaných spolu 38 zamestnancov, z toho 22 pedagogických a
16 nepedagogických zamestnancov.
Na toto programové obdobie samospráva chystá ďalšie rozšírenie kapacít materskej
školy a to vybudovaním prístavby v časti Hloža.
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Základnú školu nachádzajúcu sa na ulici Slatinská 3 navštevuje spolu 528 žiakov (šk. r.
2019/2020). Počet tried v ZŠ je 26. Zamestnancov základnej školy je spolu 69, pedagogických
pracovníkov je 53 a nepedagogických 16.
V základnej škole sa nachádza školská knižnica, školská jedáleň, školský klub detí
telocvičňa, viacúčelové ihrisko. Do tohto programového obdobia obec zaradila prístavbu
základnej školy a tiež výstavbu športového areálu Beluša s hokejovou arénou a plavárňou.
V základnej škole pôsobí školský psychológ, dvaja školský špeciálny pedagógovia
a výchovný poradca.
Obec prispieva finančnými prostriedkami aj na činnosť centier voľného času, a to na dieťa
od 5 rokov do15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce aj v iných CVČ zriadených na
území iných obcí. Centrá voľného času vytvárajú podmienky na neformálne vzdelávanie,
organizujú a zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu činnosť prostredníctvom rozvoja záujmov detí
a mládeže. Deti z obce môžu navštevovať Cirkevné centrum voľného času v Beluši, Materské
centrum Papučka, Centrum voľného času „Včielka“ Púchov a Centrum voľného času pri ZŠ
Gorazdova Púchov.

•
•
•

Vzdelávanie prostredníctvom umeleckých škôl je zabezpečené v :
Základná umelecká škola, Poštová 809, Púchov
Súkromná základná umelecká škola, M.R. Štefánika 245/9, Považská Bystrica
Súkromná základná umelecká škola, Štúrova 276, Bolešov

Od r. 2010 pôsobí v obci Materské centrum Papučka, v ktorom sa stretávajú mamičky,
rodičia, starí rodičia s deťmi do troch rokov. Od r. 2014 sídlia v budove Požiarnej zbrojnice (ul.
Farská 1046/7), stretávajú sa v pondelky, štvrtky. Každoročne organizujú s obcou aktivity k
rozličným príležitostiam, či veľmi obľúbenú burzu detského oblečenia, obuvi a hračiek v jarnom
a jesennom období.
V obci pôsobí aj Cirkevné centrum voľného času, ktorého zriaďovateľom je
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Beluša a poskytuje voľnočasové mimoškolské aktivity takmer
pre 300 detí.

ZDRAVOTNÁ A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

V Beluši sa nachádza zdravotné stredisko, ktoré prešlo v roku 2014 kompletnou
exteriérovou rekonštrukciou. Stredisko poskytuje zdravotnú starostlivosť na úseku všeobecného
lekárstva (tri ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých), detského lekárstva (praktický
lekár pre deti a dorast), zubného lekárstva (dvaja zubní lekári) .V obci sa tiež nachádzajú dve
lekárne a záchranná zdravotná služba.
V obci však chýba pohotovosť, občania musia teda dochádzať do okresných miest
Púchov, Považská Bystrica, Trenčín.
Čo sa týka sociálnych služieb, pri poskytovaní sociálnej služby formou opatrovateľskej
služby a pri Zariadení opatrovateľskej služby obec postupuje v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia č. 1/2012 o poskytovaní služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.
V obci sa nachádza Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) (na Farskej ul. 1157/54).
Kapacita zariadenia je 17 lôžok, ktoré sú zväčša plne obsadené a o klientov sa stará
19 zamestnancov. Obec plánuje výstavbu nového sociálneho centra v miestnej časti Hloža.
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Obec Beluša v zmysle § 54 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 448/2008 Z.z.) poskytuje sociálnu službu –
odľahčovaciu službu.
Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje
fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých,
(ďalej len fyzická osoba, ktorá opatruje), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe
s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá
opatruje a nemôže opatrovanie vykonávať.
Obec neorganizuje spoločné stravovanie mimo ZOS. Existuje však možnosť donášky
stravy občanom v domácnostiach, a to cez súkromné firmy.
Komunitnú prácu upravuje v obci Komunitný plán sociálnych služieb obce Beluša na roky
2017 - 2022, ktorým organizuje sociálnu súdržnosť, rozvoj poskytovania sociálnych služieb. Na
lokálnej úrovni obce Beluša je problematika sociálnych služieb legislatívne upravená formou
nasledujúcich všeobecne záväzných nariadení: VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby; VZN č. 1/2015 o poskytovaní jednorazovej
finančnej pomoci a jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa; VZN č. 3/2020,
ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov obcou Beluša na vykonávanie
opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately; VZN č. 1/2013 o prideľovaní bytov
vo vlastníctve obce do nájmu; VZN č. 1/2014 o podmienkach poskytovania dotácie právnickým
a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce Beluša.
Komunitné centrum v obci je Denné centrum – Klub seniorov Beluša (bývalý Klub
dôchodcov) – patrí do siete zariadení sociálnych služieb, ktoré zriaďuje obec na vytváranie
podmienok záujmových a kultúrnych činností pre svojich starších občanov. Spolupatričnosť
a súdržnosť ich podnecuje k fyzickej a psychickej aktivite. Zúčastňujú sa kultúrnych podujatí,
chodia na poznávacie zájazdy či do termálnych kúpalísk.
SLUŽBY

V obci na Farskej ul. 1040 sa nachádza pobočka Slovenskej pošty, ktorej otváracie
hodiny sú rovnako dostupné na internetovej stránke obce.
Čo sa týka prevádzok potravín, v obci je lokalizovaná prevádzka COOP Jednota Čadca
– SD, ďalej prevádzka CBA Slovakia s. r. o., POTRAVINY Lašová Helena (ul. M. Kukučína
1663/102), BAPE s.r.o. Beluša, Potraviny Drogeria Zuzka, Potraviny Koruna, prevádzka TERNO,
DANTELITA - talianske potraviny, Potraviny Edita Komárová Hloža.
Spomedzi ďalších služieb pre obyvateľov a návštevníkov obce je možné spomenúť
kaderníctva, pneuservis a autoopravovňu, čerpaciu stanicu a pneuservis, pizzeriu a kaviareň,
papiernictvo, prevádzky kozmetických služieb, predajne odevov, predajňu farieb a lakov,
krajčírstva, autoškolu, mäsiarstvo, kvetinárstva, predajňu cyklistických potrieb, opravovňu obuvi,
predajňu nábytku, drogériu a pod. Podrobný zoznam týchto prevádzok, ako aj ďalších
právnických subjektov a fyzických osôb – podnikateľov podieľajúcich sa na zabezpečovaní
služieb pre obyvateľov je uvedený v kapitole č. 6 Ekonomická štruktúra.
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Z hľadiska umiestnenia sídel jednotlivých úradov špecializovanej štátnej správy sa na
území Beluše nachádza sídlo matričného úradu a stavebného úradu, ostatné pracoviská a ich
sídla sa nachádzajú v regionálnom centre Púchov, v Považskej Bystrici a v krajskom meste
Trenčín.
OCHRANA OBYVATEĽOV A MAJETKU

Obyvateľom Beluše slúži v prípade požiaru požiarna zbrojnica (ul. Farská 1046/7).
V obci pôsobia tri dobrovoľné hasičské zbory, ktoré chránia majetok a životy občanov pred
živelnými pohromami – DHZ Beluša, DHZ Hloža a DHZ Podhorie. Obec disponuje požiarnymi
vozidlami.
V obci sa v súčasnosti nenachádza pracovisko obvodného oddelenia policajného zboru.
CINTORÍN

Obecný cintorín tvorí cintorín v Beluši, v Hloži, v Podhorí a je v správe obecného úradu.
V obci sa tiež nachádza židovský cintorín.
KULTÚRNO-HISTORICKÉ PAMIATKY

K najvýznamnejším pamiatkam patrí:
Kostol sv. Anny z 13. stor.
Stavebne bol upravený okolo roku 1300. Slúžil ako kostolík, neskôr ako sýpka. Podľa
kanonickej vizitácie z roku 1766 kostolík premenili na „ossarium“, čiže kostnicu. Zhromažďovali
v nej kosti zo zrušených hrobov cintorína, ktorý bol od dávnych čias pri kostolíku. Tieto kosti
potom v časoch Jozefa II. uložili do spoločného hrobu už na novom cintoríne. V súčasnosti slúži
kostol ako skladisko náradia. Už viackrát sa vlastník nehnuteľnosti Farnosť Beluša aj v spolupráci
s obcou snažila o získanie finančnej dotácie na rekonštrukčné práce – bol vykonaný
archeologický výskum interiéru, odstránenie vlhnutia objektu, opravil sa šindeľ kostola, bol
vykonaný pamiatkový výskum objektu. Umelecky najhodnotnejší je vstupný portál. Maľby
a výzdoba sa nezachovala. Tento kostolík je príkladom čistého, jednoduchého a výsostne
duchovného využitia.
Farský kostol sv. Alžbety Uhorskej zo 16. stor.
Bol postavený v roku 1560 a zasvätený sv. Alžbete Uhorskej. Vybudovali ho z pieskovca.
Tento prírodný kameň používali v tom čase v hojnej miere na stavbu monumentálnych objektov.
Kostol postavený v renesančnom slohu vznikol ako katolícky. Podľa kanonickej vizitácie z roku
1674 na hlavnom, ešte renesančnom oltári, stála socha Panny Márie na rukách s malým Ježiškom.
Okolo nej boli sochy sv. Alžbety Uhorskej a sv. Márie Magdalény.
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Pri prípravných prácach na maľovanie interiéru kostola v Beluši boli pod niekoľkými
vrstvami ďalších malieb nájdené renesančné fresky na klenbe kostola z roku 1631, ktoré vekom,
rozsahom a zachovaním nemajú na Slovensku obdobu. Z barokovej pamiatky sa razom stala
unikátna renesančná pamiatka. Maľba pozostáva z oranžových a čiernych ornamentálnych
pásov, ktoré vytvárajú bohatú iluzívnu sieť. V krížení pásov sú namaľované kvety, v každom
krížení iný druh kvetu. Ornamenty sú namaľované technikou pravej fresky, a to je aj dôvod,
prečo sa zachovali. Podarilo sa odkryť aj maľbu „Božieho oka“. Pri hlavnom oltári sa našiel v
stene zachovaný bohostánok tzv. Pastofórium, ktoré bolo zamurované, teraz sa otvorilo a bude
naďalej súčasťou presbytéria.
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Nachádza sa v Hloži. Vznikla v roku 1766 nákladom a starosťou vtedajšej svetskej
patrónky obce, zbožnej barónky Judity Tolvayovej, vdovy po Imrichovi Motešickom. V interiéri
na oltáriku je baroková socha sv. Jána Nepomuckého z druhej polovice 18. storočia.
Lurdské jaskynky
Vo farnosti sa nachádzajú tri. Jedna je lokalizovaná v Belušských Slatinách. V Jaskynke
je socha Panny Márie, pred ňou kľačí Bernadetta, ktorej sa zjavila v roku 1879. Pred súsoším
vyteká termálna voda z prameňa. Druhá jaskynka sa nachádza v údolí za prvými „kamennými
vrátami“ na ľavej strane pred kameňolomom. Vyteká pri nej pramenistá pitná voda. Tretia
jaskynka sa nachádza na miestom cintoríne v Beluši.
Monument piatich prstov
Je symbolom piatich udalostí, ktoré prehrmeli Belušou. Na ich prednej strane v hornej
časti sú znázornené symbolmi tieto udalosti a na zadnej strane je ich detailný popis – potopa,
požiar, cholera, hlad, vojny. Ich rekonštrukcia prebehla v roku 2014.
Historické pamiatky formujú obraz obce: rímsko-katolícky kostol sv. Alžbety, rímskokatolícka kaplnka sv. Anny, budova rímsko-katolíckej fary (v centre časti Beluša), ďalšie
významné sakrálne stavby, zvonice a prícestné kríže, a to: Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
v Hloži, Kaplnka Panny Márie Kráľovny Anjelov v Podhorí, Zvonica v Hloži, nový Kostol Panny
Márie Sedembolestnej v Hloži, atď. Tok Váhu je výrazný prírodný fenomén, formujúci
urbanizáciu územia obce, poľnohospodársku krajinu ako súčasť obrazu obce dotvárajú najmä
plochy záhrad a sadov v zachovaných lokalitách v obytných častiach obce, dochovaný a v
súčasnosti funkčne archaizovaný typ poľnohospodárskeho domu na zúženom pôdoryse, s
dreveným priečinkom vo výške, resp. so stavebne prevýšeným stredným traktom
poľnohospodárskeho domu ako sýpkou – bývalý mlyn v centre obce.
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KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKCIE

Kultúrne vyžitie je možné v troch kultúrnych domoch – v Beluši, Hloži a v Podhorí. Na
spoločenské akcie sa využíva aj budova bývalej školskej jedálne.
K najvýznamnejším kultúrnym spoločenským udalostiam patrí:
• Belušský jarmok – posledná júnová nedeľa v roku – s celodenným kultúrnym program,
prezentáciou remesiel, viac ako 100 predajnými stánkami
•

Belušské kultúrne leto – každá nedeľa v júli/auguste – hudobné popoludnia

•

Belušský ples – v novembri

V obci pôsobí FK Beluša – futbalový klub, v ktorom hrajú futbalisti a futbalistky v rôznych ligách
a triedach – muži, dorast, muži B, žiacke družstvá, ženy, prípravka detí.
V obci sú obľúbené aj športové súťaže – MTB časovka v horskej cyklistike, cyklistické súťaže.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medzi ďalšie podujatia organizované v obci patrí:
Belušské rozprávkovo – akcia na deň detí
Fašiangová zabíjačka – oživovanie predpôstnych tradícií
Belusa Deathfest – metalový koncert belušského organizátora kapely Suburban Terrorist
Hasičská súťaž o putovný pohár starostu obce – posledná augustová sobota
Váľanie májov – v časti Hloža, Podhorie
Príležitostné koncerty pre verejnosť
Detské karnevaly
Chovateľské či záhradkárske výstavy
Stretnutie s Mikulášom, adventný koncert

Akcie organizuje obec Beluša v spolupráci s organizáciami pôsobiacimi v obci (OZ Naša
Beluša, MC Papučka, Denné centrum – Klub seniorov, DHZ, FK Beluša).
Športové vyžitie je možné v jarnom i jesennom období, umožňujú ho domácim obyvateľom
i návštevníkom okolité hory a lesy: Strážovské vrchy, Malenica, Butkov, ako aj neďaleké
lyžiarske stredisko Mojtín.
V obci tiež pôsobí množstvo spoločenských organizácií združujúcich dôchodcov,
zdravotne postihnutých, ženy, chovateľov, chovateľov poštových holubov, záhradkárov, hudobné
skupiny rôznych žánrov.
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TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Elektrická energia
Zásobovanie elektrickou energiou sa v obci vykonáva vedením 22kW z HC Ladce.
Plynofikácia
Plynofikácia v Beluši neprebehla v časti Zavažská – Regina dvor, Rybníky, Podmalenica,
Podhorie – IBV Malinová.
V obci sa nachádzajú tri plynovodné stanice VTS/STL:
• Beluša – ul. Slatinská
• Hloža – pri „centrálenských“ bytovkách
• Podhorie
Vodovodná sieť
V obci sa nenachádza zdroj pitnej vody. Zabezpečovanie prebieha cez PVS a.s.
Považská Bystrica.
Na vodovod nie je napojená časť Zavažská – Regina dvor, Rybníky, Podmalenica,
Podhorie – IBV Malinová.
Kanalizácia
Obec nemá komplexne vybudovanú kanalizačnú sieť. Odkanalizovaných je asi 30%
obce, zvyšná časť využíva na uskladňovanie odpadových vôd žumpy. V obci má kanalizáciu len
Ul. Dr. Adámyho, Slatinská (čiastočne), Žilinská, Ľ. Štúra, Ul. M. Kukučína, Farská ul. (vybudovaná
cez PVS a.s. Pov. Bystrica) a Belušské Slatiny.
V prevádzke je ČOV Belušské Slatiny.
Na kanalizáciu nie sú napojené: Podhorie, Kpt. Nálepku, Krížna, J.A. Komenského,
A. Sládkoviča, Hloža, J.Kráľa, Mlynská, Trenčianska, P.O. Hviezdoslava, Staničná, J. Kollára,
časť ulice Slatinskej, Zavažská, Podmalenica, Rybníky.
Telekomunikácie a internet
Telefónna ústredňa pre obec sa nachádza v budove miestnej pošty, v obci sa
nenachádza telefónny automat. Pokrytie mobilnými operátormi je dostatočné, v súčasnosti sa
zvyšujú požiadavky na pripojenie wifi sietí, ako aj vysokorýchlostného internetu.
Internetové pripojenie je na celom území poskytované mobilnými operátormi Orange,
Telecom a O2.
DSL: Telekom, Orange, Slovanet, Swan
WiFi: PlayMax, Pego LTE (4G): SWAN, Kiki
Satelitný: TooWay
V obci sa nenachádza internetová kaviareň. Internetové služby je možné v Miestnej
obecnej knižnici, ul. Farská 1047/8.
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Odpadové hospodárstvo
Zvoz komunálneho odpadu je v Beluši zabezpečovaný zmluvne spoločnosťou Marius
Pedersen a.s., a to každý druhý týždeň – ulice obce sú rozdelené na jednotlivé dni. Beluša
dvakrát do roka organizuje tzv. „upratovanie“ prostredníctvom rozmiestnenia veľkorozmerných
20t kontajnerov na svojom území. Pravidelne sa tiež organizuje výkup papiera.
Separovaný zber je rovnako organizovaný zmluvne so spoločnosťou Marius Pedersen
a.s., opäť každý druhý týždeň, a to v pondelky a v utorky – zber skla, papiera, plastov v 1100 l
kontajneroch alebo v plastových vreciach s plastovým odpadom pri domácnostiach.
Obec Beluša zabezpečuje od 1.1. 2021 zber biologicky rozložiteľného kuchynského
odpadu v komplexnej bytovej výstavbe prostredníctvom 120 l a 240 l nádob. Zber prebieha 1
x týždenne v pondelok a tiež ho zabezpečuje spoločnosť Marius Pedersen a.s..
Obec zabezpečuje zber elektroodpadu prostredníctvom zberného dvora a zber
drobného elektroodpadu v špeciálnych kontajneroch na vybraných miestach. Na zbernom dvore
prebieha aj zber kuchynského oleja.
Zberný dvor je zriadený od 01. júla 2016 a nachádza sa na ul. Farskej (vedľa budovy
Požiarnej zbrojnice). Prevádzku zberného dvora zabezpečuje obec. Tento oplotený objekt má
po pracovnej dobe vstupnú bránu uzamknutú a priestor je monitorovaný kamerovým systémom.
Je zriadený na účely bezplatného legálneho uloženia uvedených zložiek komunálneho odpadu
nepochádzajúceho z podnikateľskej činnosti. Zberný dvor je určený výhradne pre osoby, ktoré
majú trvalý a prechodný pobyt na území obce Beluša.
V obci sa nenachádzajú čierne skládky odpadu.

EKONOMICKÁ ŠTRUKTÚRA
Zameranie podnikateľskej činnosti v Beluši je veľmi diferencované, čo je ďalším
významným rozvojovým faktorom obce. Nižšie sú uvedené menovité zoznamy právnických
subjektov a fyzických osôb – podnikateľov pôsobiacich v Beluši.
Tab. č. 5: Zoznam právnických subjektov v Beluši
Názov podniku

Zameranie

Agrotip s.r.o.

poľnohospodárstvo

ANGEL OPTIC M & I s.r.o.

optika

Alimpek s.r.o.

potravinárstvo

AMCSYS s.r.o.

priemyselná automatizácia a riadenie
pohonov

Automaxim s.r.o.

pneuservis, autoopravovňa

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

spracovanie odpadov

BFIN, s.r.o.

poradenská činnosť

BAAS s.r.o.

Strojárstvo

BAPE spol. s.r.o.

pekáreň

Baltyre s.r.o.

čerpacia stanica, pneuservis
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Belmedika s.r.o.

Lekáreň

BISTRO Beluša

reštauračné služby

BELOBRAD UHLIE ŠTRKY PIESKY

stavebný materiál

BELONG s.r.o. - Penzión NATY

ubytovanie

BELUŠA FOODS s.r.o.

potravinárstvo

BENESPOL, s. r. o.

potraviny + vinotéka Palkech

BEPOS s.r.o.

drevársky priemysel

Booster Precision Components (Belusa)
s.r.o.

strojárenský priemysel

TERNO

Potraviny

Cestné stavby

lomový kameň

CEMMAC a.s.

správa lomu Belušské Slatiny

Co-Labs s.r.o.

lekárenské služby

COOP Jednota Trenčín

potraviny

DANTEL s.r.o.

papiernictvo

DOMIN s.r.o.

odevy

DORMIN

farby, laky

DuKa- trans, s.r.o.

kamiónová doprava

EKO TEAM s.r.o.

plastové okná

ELASTOMER Solutions s.r.o.

výroba výrobkov z technickej gumy,
z kombinácie technická guma

EPD s.r.o.

poľnohospodárstvo

GUNNEX SK, s.r.o.

stavebný priemysel

GÜHRING SLOVAKIA, S.R.O.

strojárenský priemysel

RZP, a.s.

pobočka rýchlej zdravotníckej pomoci

Tatra-Gold s.r.o.

obalový materiál výroba

JO-WI-BEL spol.s.r.o.

nehnuteľnosti

KORUNA s.r.o.

predaj potravín

KOVAL interier s.r.o.

drevárske výrobky

KOVAL SYSTEMS a.s.

strojárstvo

KOVEX s.r.o.

strojárstvo

KPK trade, s. r. o.

elektroinštalačný materiál

LABANT, spol. s r.o.

nákladná cestná doprava

LOVTEK s.r.o.

veľkoobchod

LUSIK TRADE s.r.o.

pieskovanie

MIRALEX s.r.o.

predaj a spracovanie ocele, stavebný
materiál

METALLFORM s.r.o.

strojárstvo

MM PET, s. r. o.

strelnica, chovateľské, rybárske a
poľovnícke potreby

MM Progress s.r.o.

nábytok, okná, dvere
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MT interier, s.r.o.

nábytok

Old School Inn, s.r.o.

ubytovanie reštaurácia, kaviareň

PNEUNÁRADIE AC, s.r.o.

priemyselné náradie

SESTAV s.r.o.

stavebníctvo

STEEL-MAX s.r.o.

kovovýroba

Techmat s.r.o.

predaj náradia

TEXIMP s.r.o.

strojárstvo

TYRECO s.r.o.

pneumatiky

V Element s.r.o.

strojárstvo

VAUBEX spol. s.r.o.

koreniny, potravinárstvo

VITALEKARNE, s.r.o.

lekáreň

VKBS s.r.o.

strojárstvo
Tab. č. 6 Zoznam fyzických osôb – podnikateľov v Beluši

Názov

Zameranie

Adriana Eglyová

kaderníctvo

Alena Halasová

kaderníctvo

B&M M. Košťálová

pizzeria, kaviareň

Martin Belobrad

zdravá výživa

Daniel Beniak

vodoinštalačný materiál

DRENAS- B. Šulek

násady

Edita Komárová

potraviny

Elena Bulicová

krajčírstvo

Erika Hajská

masáže

Galatex Elena Kapušová

textil predaj

Helena Hlubinová

kozmetika

Hijová Ľubica

mäso , údeniny

Ing. Dušan Naďo

autoškola

Ing. Eva Kudlejová

projekčné práce

Ing. Eva Martinková

účtovníctvo

Ing. Eva Pochlopeňová

účtovníctvo

Ing. František Salaj

poľnopotreby

Ing. Ján Vajdečka

mäso predaj

Ing. Ľubomír Martinisko- MARKOS

strojárenstvo

Ing. Michal Dobrotka

kvetinárstvo

Ing. Milan Vačko

geodet

Ing. Peter Rendek

zmiešaný tovar

Ingrid Ciesarová

zlatníctvo
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Iveta Blašková

kvetinárstvo

Jana Šedíková

účtovníctvo

Helena Lašová

potraviny

JUDr. Ľubomíra Galbavá BONA FIDE

právne služby

Juraj Zúbek

výrobky zo syra

Kaderníctvo Adamičková

kaderníctvo

Kvety Nela Kornélia Hrevušová

kvetinárstvo

Kvetinárstvo Janka

kvetinárstvo

Lenka Onhajzerová

kaderníctvo

LK CYKLO Ľuboš Kudlej

cyklistické potreby

Lukáš Ďurovec

rýchle občerstvenie kebab

ANDREMA módne odevy – Ľuba
Ridošková

predajňa odevov

Marek Pitel

nábytkárstvo

Martina Kalmová Tinia

potraviny

Mária Matušová

drogéria, farby, laky

Mgr. Eva Vácvalová

logopedické služby

Milan Belobrad

Pizzeria na Starom majeri

Miroslav Kľučka

pneuservis

Miroslav Lašo

autosúčiastky

Miroslav Majerech

oprava obuvi

Peter Mierny

krby, papierníctvo

Pavol Trenčan

rýchle občerstvenie

Štefánia Šedíková

holičstvo

Veronika Hradňanská

kozmetika

Branislav Bodorík

obuv textil

ELBEST V. Vyhnička

elektronika

KIARA Zuzana Tichá

kozmetika

Zuzana Vetešková

kozmetika

Zuzana Ivanková

kaderníctvo
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ROZPOČET A FINANČNÉ HOSPODÁRENIE OBCE
Rozpočet Beluše na rok 2020 bol zostavený podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V tabuľke nižšie je uvedený vývoj príjmov a výdavkov obce Beluša. Výdavky obce sú
v každom roku nižšie ako jej príjmy a zároveň aj príjmy aj výdavky rastú postupne v každom
ďalšom roku sledovaného obdobia.
Tab. č. 7: Vývoj skutočných príjmov a výdavkov obce Beluša, vrátane rozpočtových organizácií za obdobie rokov
2015 - 2020
Rok
2015
2016
2017
2018
2019
2020 *
Príjmy
3731639,42 4376056,08 4452436,32 5067079,73 5839608,53 6357411,00
Výdavky
3669756,24 4080246,64 4256334,52 4716729,19 5538541,30 6103214,00
*Za rok 2020 sú uvedené očakávané príjmy a výdavky k 31.12.2020

Rozpočet na rok 2020 bol zostavený za hlavnú činnosť ako vyrovnaný, bežný rozpočet
ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový a finančné operácie ako schodkové. bol
zostavený prebytkový, bežný rozpočet bol prebytkový, kapitálový rozpočet schodkový,
finančné operácie boli tiež prebytkové. Na rok 2020 boli schválené celkové príjmy vo výške 5
840 148,00 EUR a výdavky v hodnote 5 711 228,00 EUR (tab. 8).

Príjmy celkom
Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
Príjmové
finančné
operácie

Tab. č. 8: Rozpočet obce Beluša k 31. 12. 2020
Schválený
Rozpočet 2020
Schválený
rozpočet na
po zmenách
rozpočet na
2020 (v EUR)
(v EUR)
2020 (v EUR)
5840148,00
6321209,00
Výdavky
5711228,00
celkom
5238184,00
5538148,00
Bežné výdavky
5084011,00
441849,00
447021,00
Kapitálové
491964,00
výdavky
160115,00
336040,00
Výdavkové
135253,00
finančné
operácie

Rozpočet 2020
po zmenách
(v EUR)
6010634,00
5225916,00
649465,00
135253,00

Za posledné štyri roky podiel na daňových príjmoch vzrástol, a to najmä vďaka nárastu
príjmov z dane z nehnuteľností – zo stavieb aj poplatku za komunálny odpad.
2015
Prevod podielu
dane z príjmov
fyzických osôb
Daň z
nehnuteľností –
z pozemkov
Daň z
nehnuteľností –
zo stavieb
Daň z
nehnuteľností –
z bytov a NP

Tab. č. 9: Skutočné príjmy obce Beluša
2016
2017

2018

2019

98 501,92

98 826,99

101 588,89

89 362,10

92 916,29

204 602,53

240 148,80

251 753,70

240 015,13

259 838,26

10 826,23

10 800,72

11 396,88

11 390,11

13 247,47
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Daň za psa
Daň za
užívanie
verejného
priestranstva
Poplatok za
komunálny
odpad
Daňové príjmy
spolu

4 574,44

4 620,31

4 684,03

4 674,34

4 667,33

21,00
142 299,45

186 448,31

186 711,38

187 617,45

256 422,98

460804,57

540845,13

556134,88

533059,13

627092,33

Podľa prieskumov INKEKO je obec Beluša vo výbornom finančnom zdraví. Záväzky si
obec plní veľmi dobre, z celkového hodnotenia 6 dosiahla v tejto oblasti maximálne hodnotenie.
Najslabšou oblasťou v rámci hodnotenia finančného zdravia, je bilancia bežného účtu, ktorá
v bodovom hodnotení získala len priemerný počet bodov.

Graf č. 11: Finančné zdravie obce Beluša, Zdroj: INEKO, 2021

Štruktúra príjmov obce Beluša v roku 2019 ukazuje (graf č. 12), že najväčšiu časť príjmov
obce tvoria daňové príjmy. Takmer 30 % príjmov obce tvorili v tomto roku granty a transfery,
celá suma tejto položky bola tvorená tuzemskými bežnými grantami a transfermi. Pri porovnaní
s priemerom obcí, má Beluša takmer dvojnásobné príjmy (16 %) z nedaňových príjmov, ktoré
tvoria z veľkej časti najmä administratívne poplatky a iné poplatky a platby.

Graf č. 12: Štruktúra príjmov obce Beluša, Zdroj: INEKO, 2021
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Na druhej strane štruktúra výdavkov obce Beluša v roku 2019 poukazuje na zameranie
obce na podporu vzdelávania. Oproti priemeru obcí, vynakladá obec na vzdelávanie viac
výdavkov, naproti tomu, len polovicu z priemeru obcí vynakladá výdavky na všeobecné verejné
služby. Najmenej výdavkov obec Beluša vynaložila na bývanie a občiansku vybavenosť
a rekreáciu, kultúru a náboženstvo.
Graf č. 13: Finančné zdravie obce Beluša, Zdroj: INEKO, 2021

EX-POST HODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PHRSR
Prehľad realizovaných projektov je dôležitou súčasťou PHRSR, aby bolo možné
adekvátne zhodnotiť plnenie stanovených cieľov za predchádzajúce obdobie.
Tab. č. 10: Prehľad realizovaných projektov v Beluši počas obdobia 2015 - 2020

2015
1.

2015

Výstavba multifunkčného ihriska v
obci

Úrad vlády SR + vlastné zdroje
obce Beluša

72.482,56 €

2.

2015

Realizácia spevnených plôch na
miestnej tržnici

Vlastné zdroje obce Beluša

16.969,47€

3.

2015

Vybudovanie zvislej
plošiny v ZOS Beluša

Dotácia zo ŠR (3 900,00 €)
+Vlastné zdroje obce Beluša

15.108 €

4.

2015

Kamerový systém Beluša III. etapa

Rada vlády SR pre prevenciu
kriminality (RVPK)

8.000 €

zdvíhacej

2016

5.

2016

Rekonštrukcia komunikácií do častí
Podmalenica, Rybníky

Vlastné zdroje obce Beluša

57.668,94 €

6.

2016

Budovania chodníka ul. Slatinská

Vlastné zdroje obce Beluša

92457,40 €
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7.

2016

Budovania chodníka ul. Trenčianska

Vlastné zdroje obce Beluša

8.

2016

Budovania
Sládkoviča

Vlastné zdroje obce Beluša

chodníka

ul.

A.

I.
Etapa
12.605,64 €
II.
Etapa
23.466,36€

9.

2016

Modernizácia verejného osvetlenia
v obci Beluša - II. etapa

OP KaHR + vlastné zdroje

10.

2016

Reštaurovanie
renesančnej
ornamentálnej maľby na klenbe
lode Rímskokatolíckeho kostola sv.
Alžbety Uhorskej v Beluši, č. ÚZPF
698/0 - 2. etapa

MK SR + vlastné zdroje

2017

11.

2017

Podpora zhodnocovania biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu
v obci Beluša

OPKZP-PO1-SC111-2016-11
11 + vlastné zdroje

12.

2017

Rekonštrukcia telocvične ZŠ Beluša

Ministerstvo
školstva,
vedy,
výskumu a športu SR + vlastné
zdroje obce Beluša

1.037.713,39 €

13.

2017

Zateplenie Obecného úradu Beluša

Vlastné zdroje obce Beluša

54607,94 €

-

144.440,00 €.

2018

14.

2018

Vybudovanie cesty pri garážach ul.
Slatinská

Vlastné zdroje obce Beluša

29.919,58 €

15.

2018

Výmena okien a dverí MŠ Beluša

Vlastné zdroje obce Beluša

164.354,40 €

16.

2018

Oprava časti strechy kultúrneho
domu

Vlastné zdroje obce Beluša

10000€

17.

2018

Rekonštrukcia budovy II. stupňa
základnej školy

Vlastné zdroje obce Beluša

99.364,80 €

18.

2018

Rozšírenie jedálne základnej školy
formou prístavby

Vlastné zdroje obce Beluša

42.355,08 €

2019

19.

2019

Podpora predchádzania
BRKO - kompostéry

20.

2019

Trenčiansky kraj, okres Púchov, obec
Beluša, reštaurovanie renesančnej
ornamentálnej maľby na klenbe
lode
rímskokatolíckeho
Kostola
sv.
Alžbety Uhorskej v Beluši, č. ÚZPF
698/1 - 5. pokračujúca etapa
reštaurovania interiéru kultúrnej
pamiatky.

MK SR + vlastné zdroje

21.

2019

Podpora budovania a obnovy
zelenej infraštruktúry na miestnej
úrovni,
a to
prostredníctvom
realizácie Vegetačných prvkov z
projektu Zelené obce od SAŽP

OPKŽP + SAŽP

vzniku

OPKZP-PO1-SC111-2017-23
23 + vlastné zdroje

-

115.000,00 €.

8986,97€
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22.

2019

"Zelené oči"
výsadba

23.

2019

Obnova Hasičských zbrojníc v obci

Pod

korunou

2,

dotácia TSK
Ministerstvo
zdroje

2000€
vnútra

+

vlastné

Beluša
77.273,24 €
Hloža
51.988,20 €
Podhorie
38.554,16 €

2020

24.

2020

PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY Beluša

IROP-PO2-SC221-2016-10
vlastné zdroje

+

25.

2020

Zlepšenie technického vybavenia –
ZŠ Beluša

IROP-PO2-SC222-2016-13
vlastné zdroje

+

486 130,76 €
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AII ANALÝZA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA
POLOHA
Matematicko-geografická poloha stredu obce je daná nasledovnými súradnicami:
• 49°03’s. g. š.
•

18°19’v. g. d.

Ako sme uviedli v úvodnej kapitole obsahujúcej základné informácie o obci, z hľadiska
makropolohy sa Beluša nachádza v západnej časti Slovenska, v doline rieky Váh. Vzhľadom na
skutočnosť, že Považským podolím vedú významné slovenské i medzinárodné dopravné
komunikácie (diaľnica D1, cesty I. triedy I/61 a I/49, železničná trať ŽSR 120 – Bratislava –
Žilina), môžeme polohu Beluše považovať za ďalší významný rozvojový faktor.

Mapa č. 1 Poloha Beluše vzhľadom na administratívne členenie Slovenskej republiky, Zdroj: Atlas
Slovenskej republiky, 2002

DOSTUPNOSŤ ÚZEMIA VZHĽADOM NA PREDMETNÉ DRUHY DOPRAVY

Územím Beluše vedie diaľnica D1 Ladce- Sverepec, rovnobežne s ňou vedie cesta prvej
triedy č. I/61, na ktorú sa v severnej časti územia pripája ďalšia cesta I. triedy č. I/49. Dopravnú
infraštruktúru riešeného územia ďalej tvoria cesty tretej triedy č. 06147 a 06149, ako aj
železničná trať ŽSR 120 – Bratislava – Žilina.
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CESTNÁ DOPRAVA

Na území obce sa nachádza 13,0 km ciest 3. triedy (4,3 km cesty č. 06147 a 8,7 km
cesty č. 06149), 7,9 km ciest 1. triedy (5,9 km cesty č. I/61 a 2,0 km cesty č. I/49) a 4,1 km
diaľnice.
Cesta č. I/61 vedúca z juhozápadu severovýchodným smerom zabezpečuje dopravné
spojenie Beluše s okolitými regionálnymi centrami – okresnými mestami Ilavou a Považskou
Bystricou, cesta č. I/49 zase spojenie s vlastným okresným mestom Púchov. Ďalej cesta č. I/61
vedie smerom na juh až do hl. mesta Bratislavy a k hraniciam s Rakúskom (hraničný priechod
Berg) a smerom na sever sa v Bytči napája na cestu č. I/18 vedúcu zo Žiliny k hraniciam s Českou
republikou (hraničný priechod Makov) (http://www.cdb.sk).
Na území Beluše sa tiež nachádza napojenie na diaľnicu D1, čím je zabezpečené priame
automobilové spojenie s regionálnymi i nadregionálnymi centrami Slovenska a hlavným mestom
Bratislavou.
Nižšie uvádzame tabuľku hodnotiacu najkratšiu automobilovú dostupnosť z Beluše do
vybraných okolitých vidieckych obcí a miest, pričom sme brali do úvahy najkratšiu cestu
z hľadiska dĺžky jej trvania (v min).

Tab. č. 11: Automobilová dostupnosť z Beluše do vybraných okolitých sídiel

mesto/obec

vzdialenosť v km

časová
dostupnosť
v min.

Ladce

5,1

7

Sverepec

7,9

11

Púchov

10,3

14

Považská Bystrica

15,9

16

Ilava

13,8

14

Trenčín

40,6

30

Žilina

48,1

34

Dubnica nad Váhom

23,8

20

Nová Dubnica

23,8

19

Bratislava

157

1h 34 min

Zdroj: GoogleMaps, 2020

Čo sa týka priameho autobusového spojenia s krajským mestom Trenčín, počas
priemerného pracovného dňa (streda, 24h) prejde z Beluše do Trenčína 17 autobusov
a v opačnom smere (z Trenčína do Beluše) je to 16 autobusových spojení. Značne vyššia intenzita
priamych autobusových spojov je medzi Belušou a okresným mestom Púchov, čo je prirodzene
potrebné vzhľadom na vzájomnú blízkosť týchto sídiel. Počas pracovného dňa (24h) prejde
v smere z Beluše do Púchova 56 autobusov a v opačnom smere (14:25 vrát.) 53 autobusových
liniek.
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ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

Ako je uvedené v úvode tejto kapitoly, územím obce vedie železničná trať ŽSR 120 – Bratislava
– Žilina. Vzhľadom na to, že po tejto trati jazdia aj vlaky typu rýchlik, Intercity, Eurocity , ktoré
v Beluši nestoja, uvádzame tu intenzitu železničnej dopravy medzi Belušou a Trenčínom osobnými
vlakmi, ktoré v obci stoja. Počas priemerného pracovného dňa prejde 11 vlakov v smere z Beluše
do Trenčína a v opačnom smere je to rovnako 11 vlakov. Čo sa týka vlakového spojenia Beluše
s Púchovom, počas pracovného dňa prejde v smere do Púchova 11 vlakov a v smere z Púchova
do Beluše 10 vlakov.

ĎALŠIE DRUHY DOPRAVY

Nedostatkom je absencia cyklotrasy, ktorá by spájala Belušu s okolitými obcami. Medzi
strategické zámery samosprávy v nasledujúcich rokoch teda patrí budovanie cyklotrás popri
Vážskej magistrále a cyklochodníkov v Strážovských vrchoch. Potrebné a veľmi výhodné by bolo
vybudovanie Vážskej cesty cez Nosický kanál- prepojenie Beluše a Lednických Rovní.

PRÍRODNÉ PODMIENKY
Z hľadiska geomorfologického členenia sa Beluša nachádza, spolu s celým územím
Slovenska, v Alpsko-himalájskej sústave. Ďalej územie Beluše leží v podsústave Karpaty,
provincia Západné Karpaty. Severozápad územia patrí do subprovincie Vonkajšie Západné
Karpaty, oblasť Slovensko-moravské Karpaty, geomorfologický celok Považské podolie.
Juhozápad územia patrí do subprovincie Vnútorné Západné Karpaty, Fatransko-tatranská
oblasť, geomorfologický celok Strážovské vrchy.
Považské podolie predstavuje z hľadiska geologickej stavby neogénnu kotlinu, ktorej
názov je odvodený od obdobia, počas ktorého prebiehal jej hlavný proces formovania sa. Táto
kotlina je tvorená najmä morskými a jazernými sedimentami – štrkmi, pieskami, ílmi a tufitmi. Na
tejto základnej geologickej stavbe sa nachádzajú mladšie kvartérne sedimenty, a to najmä
spraše a sprašové hliny, ako aj fluviálne a proluviálne sedimenty tvoriace povrch územia.
Strážovské vrchy patria medzi jadrové pohoria Slovenska, ktoré majú charakteristickú
stavbu megaantiklinálnych hrastí so zložitou vrásovo-príkrovovou vnútornou štruktúrou. Stred
(jadro) megaantiklinál tvoria tvoria predkarbónske kryštalické bridlice (ruly, svory, fylity,
amfibolity, kryštalické vápence), do ktorých vnikli granitoidy, pričom vznikli migmatity. Značne
rozšírené sú žuly a granodiority. Na týchto horninách, ktoré sa súborne označujú ako
kryštalinikum, sú navrstvené sedimenty mladších prvohôr (hlavne bridlice, droby, pieskovce)
a sedimenty druhohôr (hlavne vápence, dolomity, slieňovce, kremence, bridlice), ktoré tvoria
obalový sled.
Charakteristickým reliéfom pre jadrové pohoria sú mohutné masívy hôr s prevažne
pretiahnutými chrbtami, v reliéfe nevidno náhle zmeny. Výnimkou sú zmeny spôsobené
zlomovými líniami, pozdĺž ktorých vznikli sedlá, dolinové zárezy a úvaliny. Spomedzi nich
vyčnievajú zaokrúhlené neporušené kopce, lemované skalkami a skupinami balvanov. Pre
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Strážovské vrchy sú typickým obalovým sledom vápence, na ktoré sa viaže krasový reliéf (napr.
Mojtínsky kras).
Čo sa týka klimatických pomerov, Beluša sa nachádza v mierne teplej klimatickej oblasti,
v okrsku mierne teplom, mierne vlhkom, s miernou zimou, pahorkatinovom (do 500 m. n. m.).
Charakteristickým znakom pre túto oblasť je priemerný počet 50 letných dní (s denným maximom
teploty vzduchu 25°C a viac) za rok, v prípade Beluše je to 56. Najteplejší mesiac je júl, ktorého
priemerná teplota je rovná alebo 17°C. Priemerné teploty najchladnejšieho mesiaca (januára)
sú vyššie ako -3°C, priemerná ročná teplota vzduchu v regióne je 8°C. Priemerný počet
mrazových dní v roku je 108 (s minimálnou teplotou -0,1°C a menej). Priemerný ročný úhrn
zrážok je 700 – 800 mm, priemerný úhrn zrážok v januári je 40 – 50 mm a v júli 60 – 80 mm
Územie Beluše patrí do povodia Váhu a spolu s ním do povodia Dunaja a úmoria
Čierneho mora.
Z hľadiska typov pôd prevládajú v tomto území fluvizeme – najmä fluvizem kultizemná.
Fluvizeme sú typickými pôdami, ktoré sa vyvinuli na sedimentoch riek a väčších potokov.
Pôdotvorným procesom bolo hlavne hromadenie humusu, prerušované záplavami riek
a sedimentáciou povodňového materiálu. V spodnej časti pôdneho profilu pôsobí obvykle
glejový proces. Subtyp fluvizem kultizemná, ktorý vznikol v dôsledku obrábania, má kultizemný
ornicový horizont do hĺbky 35 cm. Na území Beluše sú tieto pôdy relatívne úrodné, vhodné sú
najmä na pestovanie obilnín (pšenica, jačmeň), technických plodín, okopanín a krmovín. Vhodné
využite týchto pôd je aj na lúky a pasienky, alebo na nich rastie lužný les. Na oblasť
Strážovských vrchov sa viažu kambizeme (hnedé lesné pôdy) a rendziny – subtyp kambizeme
rendzinové. Tieto pôdy sú vhodné najmä pre podmienky lesného hospodárstva.
Pri charakteristike rastlinstva je vhodné uviesť, že územie Beluše patrí do potenciálneho
vegetačného pásma dubín, ktoré zaberajú naše nížiny, nízko položené kotliny a predhoria do
nadmorských výšok asi 550 m. Sú to najteplejšie a na zrážky najchudobnejšie územia. Veľká
časť dubového pásma bola odlesnená a premenená predovšetkým na oráčiny.
Pre územie Beluše sú v rámci tohto pásma typické karpatské dubovo-hrabové lesy
(v Strážovských vrchoch a na ich predhorí) a lužné lesy (v Podunajskom podolí).
Charakteristickým zástupcom karpatských dubovo – hrabových lesov je dub letný (Quercus
robur), dub zimný (Quercus petraea) a hrab obyčajný (Carpinus betulus).
Toto územie patrí z hľadiska voľne žijúcich živočíchov do provincie listnatých lesov, pre
ktorú je typický výskyt jelenej a diviačej zveri.
Beluša je so svojimi prírodnými danosťami zaujímavým miestom pre cykloturistiku,
rybolov, poľovanie a rekreáciu.
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VYUŽITIE ZEME
Ako je uvedené v prvej kapitole, územie Beluše je tvorené dvoma katastrálnymi územiami
– k. ú. Beluša a k. ú. Hloža-Podhorie tvoriacimi územne kompaktný celok. Pri hodnotení využitia
zeme boli brané do úvahy obidve katastrálne územia spolu. Celková výmera obce, ako aj
výmery jednotlivých zložiek využitia zeme uvedené v nasledujúcich tabuľkách teda predstavujú
hodnoty za obidve k. ú. dokopy.
Celková výmera územia je 51,33 km2, čoho zastavané územie (intravilán obce)
predstavuje 7,07 % (3,63 km2). Územie mimo zástavby (extravilán) zaberá 47,7 km2.
Spomedzi zložiek využitia zeme majú najväčšie zastúpenie lesné pozemky, ktoré tvoria
47,07 % územia obce. Na druhom mieste sa nachádza poľnohospodárska pôda, ktorá zaberá
39,45 % z celkovej výmery územia. Nasledujú – trvalý trávnatý porast (17,36 %) zastavané
plochy a nádvoria (7,07 %) a vodné plochy, ktoré predstavujú 3,23% územia Beluše.

Nepoľnohospodárska pôda
ostatná plocha
5%
zastavaná plocha a
nádvorie
12%
lesný pozemok
vodná plocha

vodná plocha
5%

zastavaná plocha a nádvorie
ostatná plocha

lesný pozemok
78%

Graf č. 14: Využitie nepoľnohospodárskej pôdy v obci Beluša, Zdroj: ŠÚ SR, 2021

Najväčšou zložkou poľnohospodárskej pôdy je orná pôda (s podielom 53%), vysoké
zastúpenie majú aj trvalé trávne porasty (44 %). Záhrady majú v Beluši len malé zastúpenie –
zaberajú približne 3% z poľnohospodárskej pôdy. Ovocné sady sa rozprestierajú len na
0,034% poľnohospodárskej pôdy. Chmeľnice, vinice sa na území obce nenachádzajú.
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Poľnohospodárska pôda

orná pôda
záhrada

trvalý trávnatý porast
44%

orná pôda
53%

ovocný sad
0%

ovocný sad
trvalý trávnatý porast

záhrada
3%

Graf č. 15: Využitie nepoľnohospodárskej pôdy v obci Beluša, Zdroj: ŠÚ SR, 2021

Dané rozčlenenie výmery územia Beluše naznačuje, že obec disponuje veľkým
potenciálom vzhľadom na rozsiahle územia lesných pozemkov, ako aj pôdy vhodnej na
poľnohospodárske využitie. Okrem lesohospodárskeho využitia lesov majú tieto značný potenciál
aj pre využitie na rekreačné, turistické a cykloturistické účely.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
KVALITA OVZDUŠIA, PODZEMNÝCH A POVRCHOVÝCH VÔD

V blízkosti obce, resp. na jej území, sa nachádzajú také prevádzky, ktoré môžu svojou
činnosťou poškodzovať životné prostredie. Sú to nasledujúce:
• Považská cementáreň a.s. Ladce – spracovanie vápenca
• Cemex aggregates Slovakia s.r.o. – lom Beluša – ťažba kameniva a jeho spracovanie
• Cestné stavby s.r.o. Žilina – obaľovačka – spracovanie kameniva z lomu
• Firma JANEK s.r.o.
Medzi ďalšie zdroje znečistenia životného prostredia patrí diaľnica D1 a cesty I. triedy
I/61 a I/49.
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Vplyv

na
kvalitu
života
obyvateľov
a na
kvalitu
životného
prostredia majú aj
zásoby podzemných
vôd
a ich
znečistenie.
Na
grafe nižšie vidíme
ohrozenie
zásob
podzemných
vôd
znečisťujúcimi
látkami.
Obec
Beluša sa nachádza
podľa
legendy
v území
s veľkým
ohrozením
zásob
podzemných vôd.

Nielen podzemné vody, ale aj povrchové
vody pôsobia na kvalitu životného
prostredia v oblasti. V okolí obce Beluša sa
povrchové vody zaraďujú v rámci triedy
kvality do triedy II. – čistá.

To, čo si obyvatelia málokedy priamo
uvedomujú, je znečistenie ovzdušia. Znečistenie
ovzdušia nie je viditeľné, ale má vplyv na ich
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zdravotný stav. Ovzdušie v obci Beluša spadá pod priemerne znečistené oblasti s koncentráciou
NO2 v rozmedzí 15 – 20 µg/m3. Priamo však susedí s pásmom vyššieho znečistenia vzduchu,
ke sú hodnoty na úrovni 20 – 25 µg/m3.

CHRÁNENÉ ÚZEMIA

Územie Beluše patrí do Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy vyhlásená v roku
1989. Táto CHKO sa viaže na Strážovské vrchy a Súľovské skaly. Pestrá geologická stavba
podmieňuje výskyt mnohých typov a foriem reliéfu, ako napr. epigenetické tiesňavy so skalnými
stenami, vrátami a bradlami (NPR Manínska tiesňava, PR Kostelecká tiesňava), príkrovovými
troskami (Strážov, Vápeč) i formami krasu (Mojtínsky kras a iné), vypreparovanými
paleogénnymi zlepencami (NPR Súľovské skaly). Na územie sa viaže predovšetkým bohatá
vápnomilná flóra, ktorá vďaka výškovému rozpätiu predstavuje zástupcov alpínskej i panónskej
flóry s mnohými reliktami a endemitmi. Z hľadiska výskytu orchideí patrí CHKO k najbohatším
v Európe. Zo živočíchov sú zastúpené hlavne vzácne druhy chrobákov, motýľov, zástupcov
skalných biotopov, ale i väčších stavovcov, napr. jazvec lesný (Meles meles), medveď hnedý
(Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx).
CESTOVNÝ RUCH

Okrem vyššie uvedených prírodných pozoruhodností viažucich sa k CHKO Strážovské
vrchy je opodstatnené v súvislosti s predpokladmi pre cestovný ruch spomenúť aj ďalšie
zaujímavosti pre potenciálnych návštevníkov Beluše. Patrí medzi ne Rohatá skala, ďalej oblasť
Podmalenica, ktorá disponuje prírodnými krásami a podmienkami vhodnými pre turistiku
i cykloturistiku, ako aj minerálne pramene v Belušských Slatinách, ktoré majú potenciál pre
obnovenie kúpeľníctva v tejto lokalite. Ide totiž o sírny minerálny prameň, ktorý priamo vyviera
v Belušských Slatinách. V smere Beluša- Mojtín pri kameňolome vyteká pramenistá pitná voda.
Prírodné žriedla sú obľúbeným cieľom turistov.
Na území obce sa tiež nachádza viac ako 250 chát, jeden kláštor, niekoľko hotelov
a motelov poskytujúcich ubytovanie pre návštevníkov Belušských Slatín.
V lokalitách Hradište I/II/III boli tiež objavené náleziská lužickej kultúry.
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A III ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU ÚZEMIA
SWOT ANALÝZA A SYNTÉZA JEJ VÝSLEDKOV
SWOT analýza (Strong points, Weak points, Opportunities, Threats) kompletizuje
a zoraďuje vnútorné silné a slabé stránky, vonkajšie príležitosti a ohrozenia podľa dôležitosti.
SWOT analýza je východiskom pre formulovanie stratégie, ktorá vznikne ako súlad medzi
vnútornými vlastnosťami a vonkajším prostredím. Ide najmä o vzájomné porovnávanie vnútorných
silných a slabých stránok obce a možností a ohrození, ktoré pôsobia na ďalší rozvoj územia z
vonkajšieho prostredia.
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HLAVNÉ DISPARITY A FAKTORY ROZVOJA
Zo SWOT analýzy sa na základe najvýznamnejších silných stránok a príležitostí určujú
hlavné faktory rozvoja, zo slabých stránok a ohrození naopak vyplývajú kľúčové disparity na
skúmanom území. Určenie kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja je nevyhnutné pre
zabezpečenie čo najvyššej adresnosti programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
a sú rozhodujúce pri definovaní stratégie a formulovaní programovej štruktúry.

Odhad budúceho možného vývoja obce
Budúci vývoj obce závisí predovšetkým od aktívneho prístupu samosprávy pri riešení
problémov a navrhovaní stratégie rozvoja. Predstavitelia samosprávy sa pokúsia v plnej miere
vyvinúť snahy o to, aby ich rozvojové plány uspeli a obec sa sústredila najmä na elimináciu
kľúčových disparít, ako aj na využitie najvýznamnejších faktorov rozvoja. Do budúcnosti
predpokladáme pri správnom využití tohto potenciálu zastavenie úbytku obyvateľstva a nástup
prirodzeného i migračného prírastku, rozvoj služieb, občianskej a technickej vybavenosti
s ohľadom na životné prostredie, rozvoj výstavby IBV, HBV.
Takýto vývoj počíta s využívaním finančných prostriedkov z vonkajších zdrojov, ako aj
s využitím endogénneho potenciálu obce samotnej.
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STEEP analýza
Okrem metódy SWOT, ktorá hodnotí vonkajšie a vnútorné faktory a na ich základe
formuluje hlavné disparity a faktory rozvoja, sa v praxi používa aj STEEP analýza. Táto metóda
hodnotí iba vonkajšie faktory (faktory globálneho prostredia) v týchto segmentoch: sociálne,
technologické, ekonomické, ekologické, politické faktory a faktory hodnôt obyvateľstva,
pracovníkov samosprávy, podnikateľov v obci a ďalších zúčastnených strán. V prípade Beluše
boli identifikované nasledujúce faktory globálneho prostredia, ktoré ovplyvňujú budúci rozvoj
obce.
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B STRATEGICKÁ ČASŤ
VÍZIA ÚZEMIA

Vízia Beluše (S 1) predstavuje zhrnutie budúcej predstavy o obci, ktorá by sa mala
dosiahnuť rozvojovými zámermi definovanými v stratégii rozvoja.
Hlavným cieľom strategickej vízie je poskytnúť smer pre strategické plánovanie, ako aj
pre implementáciu navrhnutých opatrení. Vízia tiež vykresľuje želanú budúcnosť tým, ktorí v obci
žijú, pracujú, študujú, navštevujú ju, či v nej podnikajú, alebo ktorí v nej plánujú investovať.
Súčasne strategické plánovanie a strategická vízia predstavujú dohovor medzi lokálnymi lídrami
na prioritách budúceho rozvoja. Toto poslanie strategickej vízie sa najlepšie naplní vtedy, keď
je jej obsah stručný, výrečný a pôsobivý v najširšom zmysle slova. Okrem motivácie má vízia aj
marketingový, respektíve propagačný účel. Predáva daný región/lokalitu, predáva úsilie svojej
komunity čeliť aktuálnym trendom a vytvárať lepšie podmienky pre regionálny rozvoj.
Propaguje obec vo svete, na úradoch a medzi partnermi, ale rovnaký význam má aj vnútorná
propagácia, keďže zabezpečuje usporiadanie, identitu a spoločný účel činnosti rozvoja.

S 1 VÍZIA
SPOLUPRÁCA OBCE BELUŠA, JEJ OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV PRINÁŠA
VZÁJOMNÝ PROSPECH. VĎAKA ICH SPOLUPRÁCI SA OBEC STÁVA ATRAKTÍVNOU PRE
OBYVATEĽOV, NÁVŠTEVNÍKOV I INVESTOROV. ROZVINUTÉ SLUŽBY A CESTNÁ SIEŤ
PODPORUJÚ HOSPODÁRSKY ROZVOJ. ROZVINUTÁ SOCIÁLNA A OBČIANSKA
INFRAŠTRUKTÚRA V OBCI, ROZVINUTÉ MIESTNE PODNIKANIE, VYSOKÁ ŠPORTOVÁ,
KULTÚRNA A DUCHOVNÁ ÚROVEŇ OBYVATEĽOV, VYSOKÁ OCHRANA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA, AKO AJ VYUŽÍVANIE KULTÚRNEHO, HISTORICKÉHO A PRÍRODNÉHO DEDIČSTVA
OBCE SPOLU ZABEZPEČUJÚ VYSOKÚ KVALITU ŽIVOTA OBYVATEĽOV OBCE A JEJ
NÁVŠTEVNÍKOV. OBEC PRUŽNE REAGUJE NA VÝZVY ĎALŠÍCH ROKOV.
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ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU

On-line dotazník pre obyvateľov bol zverejnený na internetovej stránke obce, dotazník
pre organizácie pôsobiace v obci bol poslaný týmto organizáciám prostredníctvom e-mailu.
Dotazník pre obyvateľov vyplnilo 208 obyvateľov, z toho 63 % žien a 37 % mužov. Pri
vypĺňaní dotazníka boli najaktívnejší obyvatelia vo veku 30 – 39 rokov (35,6 % obyvateľov)
a najmenej aktívni boli obyvatelia vo veku 65 a viac rokov (4 respondenti).
Najpočetnejšia skupina respondentov má ukončené vysokoškolské vzdelanie, táto
skupina tvorí 47,6 %, dotazníkového prieskume sa ale zúčastnili obyvatelia v celej škále
ukončeného vzdelania.
Z hľadiska ekonomickej aktivity sa zapojilo najviac respondentov pracujúcich
v súkromnom sektore (44,2 %), nasledujúcou skupinou boli zamestnanci verejného sektora (22,6
%). 11,4 % opýtaných tvorili študenti. Najmenšiu časť respondentov z hľadiska ekonomickej
aktivity tvorili zamestnanci štátnej správy (1 respondent) a externý študenti (1 respondent).

Takmer tretina zapojených respondentov dotazníka býva v obci Beluša viac ako 15
rokov. 9,2 % respondentov sú nový obyvatelia obce, ktorí v obvi bývajú menej ako 5 rokov. Je
dobrým znakom smerom k samospráve obce, že aj noví obyvatelia obce sa zaujímajú o jej rozvoj
a chcú aktívne participovať na tvorbe rozvojových plánov.
97 respondentov (46,6 %) je spokojných s bývaním v obci, 53,6 % respondentov hodnotí
rozvoj a napredovanie obce v posledných piatich rokoch pozitívne.
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Pri otázke ohľadom možností trávenia voľného času v obci sa 42,3 % vyjadrilo za
priemernú možnosť a 33,2 % za možnosť viac neuspokojivé ako uspokojivé. Úroveň služieb pre
turistov, ale hodnotí 67,1 % priemerne až neuspokojivé. Je potrebné, aby tieto výsledky
samospráva zohľadnila pri plánovaní ďalšieho rozvoja obce, nakoľko cestovný ruch je jednou
z možností zvýšenia zamestnanosti v obci a taktiež zvýšenia príjmov obce.
Kvalitu ciest, ulíc a chodníkov hodnotí 41,8 % ako priemernú, len 3,4 % ako uspokojivú.
33,2 % občanov Beluše vníma kvalitu ciest ako viac neuspokojivú ako uspokojivú až neuspokojivú.

Stav kultúrnych a hostorických pamiatok ohodnotila takmer polovica opýtaných ako
priemernú. 26,9 % respondentov si myslí, že stav pamiatok je viac uspokojivý ako neuspokojivý.
Ako úplne neuspokojivý vidí stav pamiatok len 5,8 % respondentov.
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Kvalitu životného prostredia hodnotí 24 % ako uspokojivú, 44,7 % ako priemernú a 23,1
% ako viac neuspokojivú ako uspokojivú. Obec Beluša sa potýka so zhoršenou kvalitou životného
prostredia, je potrebné, aby samospráva dbala na viaceré aktivity v environmentálnej oblasti.
Oproti minulému programovému obdobiu, do tejto oblasti samospráva zahrnula viacero aktivít.

Pri hodnotení nedostatkov obce sa opýtaní zameriavali najmä na oblasť technickej
infraštruktúry (109 opýtaných) a oblasť cestovného ruchu a celkovej atraktivity územia (100
opýtaných). Ďalšími najviac zastúpenými oblasťami, v ktorých vidia obyvatelia nedostatky je
životné prostredie a sociálna infraštruktúra.
Poznať rozvojové plány obce je významným krokom k spokojnosti občanov, aktívna
participácia na tvorbe lokálnej politiky je kľúčom k rozvoju obce, ktorý kombinuje najlepšie
záujmy občanov ako aj samosprávy. Z grafu uvedeného vyššie môžeme vidieť, že len 13,5 %
respondentov prieskumu pozná rozvojové plány obce. Najviac opýtaných ich pozná len
čiastočne. Je jednou z výziev pre samosprávu v tomto programovom období, priblížiť rozvojové
plány obce obyvateľom a kreovať ich plnenie spoločne.
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V ďalšej otázke sa občania vyjadrovali k tomu, na aké oblasti by sa mala samospráva
a jej rozvojové plány sústrediť v nasledujúcom období. Odpovede čiastočne kopírujú odpovede
na otázku ohľadom najväčších nedostatkov obce Beluša. Najviac obyvateľov (47,6 %) označilo,
že rozvoj obce by sa mal sústrediť na kultúrne a spoločenské podujatia. Druhou najčastejšou
odpoveďou bola rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci. 43,3 % respondentov označilo oblasť
ochrany prírody a životného prostredia ako oblasť, na ktorú je potrebné sa zamerať a taktiež
vybudovanie ihrísk a športovísk je oblasť, ktorá by podľa občanov mala byť zapojená
v rozvojových plánoch.
V nasledujúcich dvoch otvorených otázkach mali občania možnosť navrhnúť konkrétne
projekty, ktoré by mala samospráva realizovať a taktiež bol vytvorený priestor pre ich návrhy
a názory. Občania sa aktívne zapojili a samospráva dostala mnoho konkrétnych nápadov,
návrhov a odporúčaní, ktorými sa zaoberala vo vytvorených komisiách.
Dotazník pre podnikateľov, organizácie, združenia a spolky, vyplnilo 13 respondentov.
Vznik týchto subjektov sa pohybuje od roku 1330 (RKC Beluša) až po rok 2018 (DOPRABEL,
spol. s r.o.). V rámci podnikateľskej/ záujmovej činnosti sa zapojení respondenti venujú rôznym
činnostiam – od sociálnej práce, maloobchodu až po autodopravu.

Napredovanie obce vidia účastníci prieskumu až z 76,9 % pozitívne, čo je o 20 % viac
ako pri obyvateľoch.
Možnosti trávenia voľného času v obci hodnotí 97,3 % respondentov priemerne a 7,7 %
ako uspokojivé. Úroveň služieb turistom ohodnotilo 12 respondentov ako priemernú až viac
neuspokojivú ako uspokojivú.
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Kvalitu ciet a chodíkov hodnotia respondenti rôzne. Uspokojivo a viac uspokojivo ako
neuspokojivo vidia kvalitu infraštruktúry v obci po 2 respondenti. Za priemernú možnosť sa
vyjadrili 5 respondenti.
Stav kultúrnych a historických pamiatok hodnotia respondenti na škále od uspokojivý až
priemerný. Nikto sa nevyjdril za menej uspokojivý alebo neuspokojivý stav.
Pri kvalite životného prostredia sa 9 respondentov vyjadrilo, že vnímajú kvalitu životného
prostredia ako priemernú. Ostatné možnosti boli označené po jednom respondentovi.

Najväčšie nedostatky obce boli v tomto dotazníkovom prieskume identifikované ako
nedostatky v oblasti životného prostredia a technickej infraštruktúry. Tieto výsledky sa zhodnujú
s výsledkami prieskumu medzi obyvateľmi.
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Pri právnických osobách v obci je situácia s informovanosťou ohľadom rozvojových
plánov veľmi podobná ako pri prieskume medzi obyvateľmi. Je preto potrebné zo strany
samosprávy viac, viditeľnejšie a prehľadnejšie komunikovať rozvojvé plány a otvoriť možnosť
pre občanov a právnické osoby pôsobiace v obci participovať na ich tvorbe.
Pri návrhu oblastí, ktorými by sa mala obec zaoberať v nasledujúcom období, boli
najviac zastúpené: rekonštrukcia ciest a chodníkov (76,9 % respondentov), podpora rozvoja
podnikania a tvorba pracovných miest a rovnako bytová výstavba a nové stavebné pozemky
(46,2 %) a na treťom mieste to boli oblasti ochrany prírody a životného prostredia spolu
s rozvojom cestovného ruchu (38,5 %).
Podnikatelia, organizácie, združenia a spolky zapojené v prieskume mali taktiež
možnosť vyjadriť sa v otvorených otázkach ohľadom navrhovaných projektov, návrhov
a názorov a tieto výsledky brala samospráva pri koncipovaní strategickej časti do úvahy.
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NÁVRH STRATÉGIE ROZVOJA

V súlade s platnou metodikou pre spracovanie PHRSR boli určené tri prioritné (kľúčové)
oblasti rozvoja – Hospodárska, Sociálna a Environmentálna oblasť, ktoré spolu prispievajú
k dosiahnutiu vyššie uvedenej výzvy. V rámci každej z nich boli následne definované jednotlivé
strategické ciele, ako aj konkrétne opatrenia slúžiace na naplnenie týchto cieľov. Ciele
a opatrenia boli zvolené v záujme dosiahnutia vyváženého trvalo udržateľného rozvoja územia,
pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky a so zohľadnením vnútorných špecifík obce.
Farebné rozlíšenie zodpovedá príslušnosti jednotlivých opatrení k daným cieľom.

Hospodárska oblasť
•Cieľ: Zlepšenie technickej vybavenosti obce
•Cieľ: Podpora cestovného ruchu
•Cieľ: Podpora zamestnanosti

Sociálna oblasť
•Cieľ: Zabezpečenie kvality občianskej vybavenosti
•Cieľ: Zlepšenie kvality a kapacity školských zariadení
•Cieľ: Podpora voľnočasových aktivít obyvateľov MČ

Environmentálna oblasť
•Cieľ: Zabezpečenie energetickej efektívnosti verejných budov
•Cieľ: Realizácia opatrení na prispôsobenie zmenám klímy a ochranu
životného prostredia
•Cieľ: Odpadové hospodárstvo dobudovanie technickej infraštruktúry v
obci
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C PROGRAMOVÁ ČASŤ
V tejto časti dokumentu je hlbšie rozpracovaná hospodárska, sociálna a environmentálna
oblasť – uvedené sú tu konkrétne opatrenia a s nimi súvisiace projekty/aktivity, ktoré boli
stanovené s cieľom zabezpečiť naplnenie vízie obce Beluša. Programová časť dokumentu PHRSR
uvádza tiež konkrétne merateľné ukazovatele výsledku a dopadu vrátane východiskových a
cieľových hodnôt plánovaných aktivít.
Cieľ
Technická vybavenosť obce

Opatrenie
OPATRENIE 1.1 – Rekonštrukcia
komunikácií a chodníkov

OPATRENIE 1.2
vybavenosť obce

–

Oblasť
Hospodárska
vybavenosť

–

technická

Technická

OPATRENIE 1.3 – Zvýšenie
technického vybavenia obecného
úradu v oblasti IKT a zabezpečenie
on-line služieb
Podpora cestovného ruchu

Podpora zamestnanosti

Cieľ
Zabezpečenie kvality občianskej
vybavenosti

Zlepšenie kvality a kapacity
školských a zdravotných zariadení

Podpora voľnočasových aktivít
obyvateľov MČ

OPATRENIE 1.4 – Regenerácia
Belušských Slatín
OPATRENIE 1.5 – Riešenie
infraštruktúry cyklistickej dopravy
OPATRENIE 1.6 – Rekonštrukcia
sakrálnych pamiatok v obci
OPATRENIE 1.7 – Zabezpečenie
ďalšieho
vzdelávania
zamestnancov obecného úradu
OPATRENIE 1.8 – Rozširovanie
vhodných lokalít pre podnikateľské
aktivity
Opatrenie
OPATRENIE 2.1 – Rozširovanie
vhodných lokalít pre výstavbu IBV
a HBV
OPATRENIE 2.2 – Podpora
transformácie niektorých zariadení
sociálnej starostlivosti
OPATRENIE 2.3 – Revitalizácia
centra obce Beluša
OPATRENIE 2.4 – Parkovacia
politika
OPATRENIE 2.5 – Rekonštrukcia a
zvyšovanie kapacity školských
zariadení
OPATRENIE 2.6 – Zdravotné
zariadenia a pomoc k ich
prístupnosti
OPATRENIE 2.7 – Rekonštrukcia
kultúrneho domu

Hospodárska – cestovný ruch

Hospodárska - zamestnanosť

Oblasť
Sociálna – občianska vybavenosť

Sociálna – občianska vybavenosť

Sociálna – občianska vybavenosť
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OPATRENIE 2.8 – Športové areály
v obci

Cieľ
Zabezpečenie energetickej
efektívnosti verejných budov
Realizácia opatrení na
prispôsobenie zmenám klímy a
ochranu životného prostredia

Opatrenie
OPATRENIE 3.1 – Energetická
efektívnosť budov
OPATRENIE 3.2 – Revitalizácia a
udržiavanie zelene v obci
OPATRENIE 3.3 – Ochrana pred
povodňami a vodozádržné
opatrenia
OPATRENIE 3.4 Opatrenia na
znižovanie emisií hluku z dopravy
OPATRENIE 3.5 – Rozšírenie
verejnej kanalizácie, vodovodu a
zvýšenie kapacity ČOV
OPATRENIE 3.6 – Predchádzanie
vzniku odpadov

Odpadové hospodárstvo
a dobudovanie technickej
infraštruktúry v obci

Oblasť
Environmentálna – energetická
efektívnosť
Environmentálna – ochrana
životného prostredia

Environmentálna – technická
infraštruktúra a odpady

Tabuľka č. P 2 - Tabuľka ukazovateľov výsledkov, dopadov
VýchodisTyp
ukazovateľa

Názov
ukazovateľa

Informačný
Definícia
zdroj

ková
Merná
jednotka hodnota/R
ok
2021

Cieľová
hodnota/Rok

2023 2027

1. PRIORITNÁ OBLASŤ – Hospodárska
OPATRENIE 1.1 – Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov
Dĺžka
Projektová
rekonštruovaných Výsledok
dokumentácia
komunikácií

m

0

800

2000

Počet

0

2

3

Dĺžka obnovených
Projektová
Výsledok
chodníkov
dokumentácia

m

0

900

1300

Počet dotknutých
ulíc s obnovenými Dopad
chodníkmi

m

0

1

4

Hlavné
ukazovatele: Počet dotknutých Dopad
ulíc
Výstupu
výsledku

Projektová
dokumentácia

dopadu
Projektová
dokumentácia

OPATRENIE 1.2 – Technická vybavenosť obce
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Počet osvetlených
Projektová
Výsledok
priechodov
dokumentácia

Počet

Počet
vybudovaných
bezpečnostných
prvkov

Výsledok

Počet

Počet
vybudovaných
podchodov

Výsledok Projektová
dokumentácia

Projektová
dokumentácia

Hlavné
ukazovatele: Počet ulíc
s rekonštruovaným
Dopad
Výstupu
verejným
osvetlením
výsledku
dopadu

Počet
vybudovaných
bezbariérových
prístupov
Počet ulíc
dotknutých
modernizáciou
rozhlasu
Počet
inteligentných
smart zastávok

Počet

Projektová
dokumentácia

Počet

Projektová
dokumentácia

Počet

Projektová
Výsledok dokumentácia

Počet

Dopad

4

8

-

6

12

0

0

1

0

10

22

0

1

3

0

10

24

0

2

4

Počet

Projektová
dokumentácia

Výsledok

0

OPATRENIE 1.3 – Zvýšenie technického vybavenia obecného úradu v oblasti IKT a zabezpečenie online služieb
Počet novej
Interná evidencia
techniky v oblasti Výsledok
obecného úradu
IKT

Počet

0

6

-

Interná evidencia
obecného úradu

Počet

-

10

46

Interná evidencia
obecného úradu

Počet

0

2

-

Hlavné
ukazovatele: Počet
zamestnancov
Výstupu
úradu
Dopad
využívajúcich novú
výsledku
techniku
dopadu
Počet on-line
služieb

Výsledok
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Počet ľudí
využívajúcich onDopad
line služby za
mesiac

Interná evidencia
obecného úradu

Počet

-

500

OPATRENIE 1.4 – Regenerácia Belušských Slatín
Plocha
regenerovaného
územia
Hlavné
Plocha
ukazovatele: udržiavaného
a ďalej
Výstupu
regenerovaného
územia
výsledku
dopadu

Počet ľudí
využívajúcich
oddychovú zónu
Belušských Slatín
za rok

Výsledok

Projektová
dokumentácia

m2

0

15tis

36tis

Dopad

Projektová
dokumentácia

m2

10 tis

10tis

10tis

Dopad

Kvalifikovaný
odhad na
základe
informácií
obecného úradu

Počet

1000

4000

9000

OPATRENIE 1.5 – Riešenie infraštruktúry cyklistickej dopravy
Dĺžka
Hlavné
vybudovaných
ukazovatele: cyklotrás
Výstupu
výsledku
dopadu

Dĺžka
udržiavaných
a ďalej
budovaných
cyklotrás

Výsledok

Projektová
dokumentácia

m

0

800

-

Dopad

Projektová
dokumentácia

m

-

800

1600

546

-

486

546

OPATRENIE 1.6 – Rekonštrukcia sakrálnych pamiatok v obci
Plocha
rekonštruovaných
Projektová
Výsledok
Hlavné
sakrálnych
dokumentácia
ukazovatele: pamiatok
Výstupu
výsledku
dopadu

Plocha
udržiavaných
a ďalej
Dopad
rekonštruovaných
sakrálnych
pamiatok

Projektová
dokumentácia

m2

m2

150
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Počet obnovených
sakrálnych
Dopad
pamiatok

Projektová
dokumentácia

Počet

1

1

2

OPATRENIE 1.7 – Zabezpečenie ďalšieho vzdelávania zamestnancov obecného úradu
Počet dní kurzov
cudzích jazykov
Interná evidencia
Výsledok
pre zamestnancov
obecného úradu
za rok
Hlavné
ukazovatele: Počet dní ďalej
organizovaných
Výstupu
kurzov pre
Dopad
zamestnancov za
výsledku
rok
dopadu
Počet
zamestnancov
Dopad
zúčastnených na
kurzoch za rok

Počet

0

50

-

Interná evidencia
obecného úradu

Počet

-

15

20

Interná evidencia
obecného úradu

Počet

-

20

25

OPATRENIE 1.8 – Rozširovanie vhodných lokalít pre podnikateľské aktivity
Plocha
pripravených
lokalít pre
výstavbu
priemyselných
závodov
Hlavné
Dĺžka
ukazovatele: vybudovanej
príslušnej
Výstupu
technickej
a dopravnej
výsledku
infraštruktúry
k závodom
dopadu

Výsledok

Projektová
dokumentácia

m2

0

35tis

-

Výsledok

Projektová
dokumentácia

m

0

1000

-

Projektová
dokumentácia

m2

-

30tis

40tis

Plocha
udržiavaných
a ďalej
Dopad
pripravovaných
lokalít pre
výstavbu závodov
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Dĺžka udržiavanej
príslušnej
technickej
Dopad
a dopravnej
infraštruktúry
k závodom

Projektová
dokumentácia

m

Plocha
pripravených
lokalít pre
supermarket

Projektová
dokumentácia

m2

Výsledok

-

1000

1500

1000

1000

VýchodisTyp
ukazovateľa

Názov
ukazovateľa

Informačný
Definícia
zdroj

ková
Merná
jednotka hodnota/R
ok
2021

Cieľová
hodnota/Rok

2023 2027

2. PRIORITNÁ OBLASŤ – Sociálna
OPATRENIE 2.1 – Rozširovanie vhodných lokalít pre výstavbu IBV a HBV
Plocha
pripravených
lokalít pre
Hlavné
ukazovatele: výstavbu IBV
a HBV
Výstupu
Plocha
výsledku
udržiavaných
a ďalej
dopadu
pripravovaných
lokalít pre
výstavbu IBV
a HBV

Výsledok

Projektová
dokumentácia

m2

0

60tis

-

Dopad

Projektová
dokumentácia

m2

-

24tis

50tis

OPATRENIE 2.2 – Podpora transformácie niektorých zariadení sociálnej starostlivosti
Počet
Hlavné
transformovaných
Interná evidencia
ukazovatele: zariadení
Výsledok
obecného úradu
sociálnej
Výstupu
starostlivosti

Počet

0

1

-
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výsledku
dopadu

Počet
udržiavaných,
ďalej
transformovaných
Dopad
a modernizovanýc
h zariadení
sociálnej
starostlivosti

Interná evidencia
obecného úradu

Počet

-

1

1

Počet ľudí
využívajúcich
transformované
zariadenia
sociálnej
starostlivosti

Interná evidencia
ZOS

Počet

-

15

45

Dopad

OPATRENIE 2.3 – Revitalizácia centra obce Beluša
Plocha
revitalizovaného
územia
Plocha
udržiavaného
Hlavné
a ďalej
ukazovatele: revitalizovaného
územia
Výstupu
výsledku
dopadu

Výsledok

Projektová
dokumentácia

m2

0

6500 10000

Dopad

Projektová
dokumentácia

m2

-

5700 10000

Počet

-

10tis

Počet ľudí
využívajúcich
revitalizované
centrum Beluše
a zúčastňujúcich sa
Dopad
na kultúrnych
akciách
organizovaných
na tomto území za
rok

Interná evidencia
obecného úradu

OPATRENIE 2.4 – Parkovacia politika

18tis
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Hlavné
ukazovatele:
Výstupu
výsledku

Počet vytvorených
Projektová
Výsledok
parkovacích miest
dokumentácia

Počet

60

100

160

dopadu

OPATRENIE 2.5 – Rekonštrukcia a zvyšovanie kapacity školských zariadení
Plocha
rekonštruovanej
budovy

Výsledok

Projektová
dokumentácia

m2

0

1700

3971

Dopad

Projektová
dokumentácia

m2

0

3900

3900

Počet žiakov
navštevujúcich
rekonštruovaný
II. stupeň ZŠ

Dopad

Interná evidencia
ZŠ

Počet

0

302

302

Plocha
vybudovaných
nových kapacít,

Výsledok

Projektová
dokumentácia

m2

0

250

-

Počet

-

256

300

Plocha
udržiavanej
a ďalej
rekonštruovanej
Hlavné
ukazovatele: budovy
Výstupu
výsledku
dopadu

Počet detí
navštevujúcich
Dopad
rozšírenú materskú
a základnú školu

Interná evidencia
MŠ a ZŠ

OPATRENIE 2.6 – Zdravotné zariadenia a pomoc k ich prístupnosti
Počet
Hlavné
ukazovatele: vybudovaných
ambulancií
Výstupu
výsledku
dopadu

Počet klientov
využívajúcich
službu dopravy

Výsledok

Interná evidencia
obecného úradu

Počet

0

1

2

Dopad

Interná evidencia
obecného úradu

Počet

0

500

1000
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OPATRENIE 2.7 – Rekonštrukcia kultúrneho domu
Plocha
Hlavné
Projektová
ukazovatele: rekonštruovaného Výsledok dokumentácia
kultúrneho domu
Výstupu
Plocha
výsledku
udržiavaného
Projektová
a ďalej
Dopad
dopadu
dokumentácia
rekonštruovaného
kultúrneho domu

m2

0

920

-

m2

-

920

920

OPATRENIE 2.8 – Športové areály v obci
Počet
vybudovaných
Hlavné
častí športovej
ukazovatele: zóny
Výstupu
výsledku

Interná evidencia
obecného úradu

Počet

0

Počet
Interná evidencia
vybudovaných
Výsledok
obecného úradu
športových prvkov

Počet

0

3

10

Počet detí
využívajúcich
areál

Počet

0

300

800

Výsledok

5000 17900

dopadu
Dopad

Interná evidencia
obecného úradu

VýchodisTyp
ukazovateľa

Názov
ukazovateľa

Informačný
Definícia
zdroj

ková
Merná
jednotka hodnota/R
ok
2021

Cieľová
hodnota/Rok

2023 2027

3. PRIORITNÁ OBLASŤ – Environmentálna
OPATRENIE 3.1 – Energetická efektívnosť budov
Počet dotknutých
Hlavné
Dopad
ukazovatele: budov

Projektová
dokumentácia

Počet

0

3

12
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Výstupu
výsledku
dopadu

Počet
realizovaných
opatrení

Počet
Výsledok EA

0

4

6

OPATRENIE 3.2 – Revitalizácia a udržiavanie zelene v obci
Plocha
Hlavné
revitalizovanej
ukazovatele:
zelene
Výstupu
výsledku
dopadu

Plocha
udržiavanej
a rozširovanej
zelene

Výsledok

Projektová
dokumentácia

m2

0

3200

4900

Dopad

Projektová
dokumentácia

Počet

-

1300

4900

0

1

2

0

1

2

2

4

OPATRENIE 3.3 – Ochrana pred povodňami a vodozádržné opatrenia
Počet
vybudovaných
Hlavné
preventívnych
ukazovatele: opatrení
Výstupu
výsledku
dopadu

Počet
vybudovaných
vodozádržných
opatrení

Výsledok

Počet
Projektová
dokumentácia

Výsledok

Počet
Projektová
dokumentácia

OPATRENIE 3.4 Opatrenia na znižovanie emisií hluku z dopravy

Hlavné
ukazovatele: Počet
vybudovaných
Výstupu
opatrení
výsledku
dopadu

Výsledok

Počet
Projektová
dokumentácia

0

OPATRENIE 3.5 – Rozšírenie verejnej kanalizácie, vodovodu a zvýšenie kapacity ČOV
Dĺžka novo
Projektová
Hlavné
vybudovanej
Výsledok
dokumentácia
ukazovatele:
kanalizačnej siete

m

0

BD

BD
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Výstupu

Počet
ekvivalentných
obyvateľov
Dopad
napojených na
novovybudovanú
kanalizačnú sieť

výsledku
dopadu

Interná evidencia
obecného úradu

Počet

-

BD

BD

m

0

BD

BD

Počet

-

BD

BD

BD

BD

Dĺžka novo
Projektová
vybudovanej
Výsledok
dokumentácia
vodovodnej siete
Počet
ekvivalentných
obyvateľov
Dopad
napojených na
novovybudovanú
vodovodnú sieť

Interná evidencia
obecného úradu

Zvýšená kapacita
Projektová
Výsledok
ČOV
dokumentácia

%

OPATRENIE 3.6 – Predchádzanie vzniku odpadov

Počet zakúpených
Evidencia
Hlavné
Výsledok
príslušného úradu
ukazovatele: strojov
Výstupu
výsledku
dopadu

Zníženie
komunálneho
odpadu

Dopad

Evidencia
príslušného úradu

Počet

1

3

5

%

7

9

15

Základné údaje o projektovom zámere č. 1
Názov projektu

Rekonštrukcia komunikácií do častí Podmalenica

Garant

Obec Beluša

Kontaktná osoba garanta

Ing. Zuzana Kulichová, Stanislav Ročiak, Ing. Igor Guliš,
Ing. Juraj Hôrkový

Partneri garanta (spolupráca s ...)

Asfalt Beluša s.r.o.

Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

október 2021– október 2022

Stav projektu pred realizáciou

Predmetné komunikácie sú v nevyhovujúcom stave

Cieľ projektu

Riešenie dopravnej infraštruktúry v obci

Výstupy

Prispenie k vytvoreniu komplexnej dopravnej
infraštruktúry v obci

Užívatelia

Obyvatelia obce
Návštevníci obce
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Indikátory monitoringu

Dĺžka rekonštruovaných komunikácií, dĺžka udržaných
a ďalej rekonštruovaných komunikácií

Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania

Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov, kvalita dodávateľa

Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Externá projektová kancelária

Termín (mesiac/rok)

Vydanie stavebného povolenia

Stavebný úrad

01/2022

Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh

Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými
zamestnancami OÚ

02/2022

Realizácia projektu

Externý dodávateľ

05-10/2022

Kolaudácia

Stavebný úrad

10/2022

Príprava projektovej dokumentácie

10/2021

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)
EU

SR

VÚC

Obec

Spracovanie projektovej
dokumentácie

2021

800

0

0

0

800

0

Realizácia projektu

2022

30 000

0

0

0

30 000

0

30 800

0

0

0

30 800

0

Spolu

Základné údaje o projektovom zámere č. 2
Názov projektu

Obnova a debariérizácia jestvujúcich chodníkov pre
peších

Garant

Obec Beluša

Kontaktná osoba garanta

Ing. Igor Guliš, Ing. Juraj Hôrkový, Ján Prekop

Partneri garanta (spolupráca s ...)

-

Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

2021 - 2024

Stav projektu pred realizáciou

Staršie chodníky zrealizované pred plánovacím
obdobím 2015 -2020 na vybraných uliciach (častiach)
obce vyžadujú údržbu, opravu, alebo rekonštrukciu.

Cieľ projektu

Modernizácia a obnova chodníkov v obci spojených
s bezbariérovým prístupom a prechodom

Výstupy

Podpora technickej vybavenosti obce

Užívatelia

Obyvatelia obce
Návštevníci obce

Indikátory monitoringu

Dĺžka obnovených chodníkov
Počet ulíc s obnovenými chodníkmi

Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania
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Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov, kvalita dodávateľa

Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Externá projektová kancelária

Termín (mesiac/rok)

Vydanie stavebného povolenia

Stavebný úrad

06/2021

Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh

Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými
zamestnancami OÚ

07/2021

Realizácia projektu

Externý dodávateľ

04/2022

Kolaudácia

Stavebný úrad

10/2026

Príprava projektovej dokumentácie

06/2021

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)
Spracovanie projektovej
dokumentácie
Realizácia projektu

2021

0

2022 2026

200 000

Spolu

200 000

EU

SR

VÚC

Obec

0

0

0

0

0

170 000

20 000

0

10 000

0

170 000

20 000

0

10 000

0

Základné údaje o projektovom zámere č. 3
Názov projektu

Oprava miestnych komunikácii

Garant

Obec Beluša

Kontaktná osoba garanta

Ing. Igor Guliš, Ing. Juraj Hôrkový, Ján Prekop

Partneri garanta (spolupráca s ...)

-

Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

2024 - 2027

Stav projektu pred realizáciou

Jestvujúce cestné telesá predovšetkým na ul. Dr.
Adámyho, ul. Kpt. Nálepku a ul. Mlynskej nemajú
parametre vyhovujúce požiadavkám na miestne
komunikácie a vyžadujú kompletnú rekonštrukciu.

Cieľ projektu

Rekonštruckia miestnych komunikácii vrátane ich
rozšírenia o chodníky pre cyklistov za účelom zvýšenia
bezpečnosti cyklodopravy, najmä ulice Dr. Adámyho

Výstupy

Podpora technickej vybavenosti obce

Užívatelia

Obyvatelia obce
Návštevníci obce

Indikátory monitoringu

Dĺžka opravených komunikácií
Počet dotknutých ulíc

Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania

Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov, kvalita dodávateľa
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Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Externá projektová kancelária

Termín (mesiac/rok)

Vydanie stavebného povolenia

Stavebný úrad

12/2024

Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh

Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými
zamestnancami OÚ

02/2025

Realizácia projektu

Externý dodávateľ

09/2025

Kolaudácia

Stavebný úrad

06/2027

Príprava projektovej dokumentácie

08/2024

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)
Spracovanie projektovej
dokumentácie
Realizácia projektu

2024

20 000

2025 2027

630 000

Spolu

650 000

EU

SR

VÚC

Obec

0

0

0

20 000

0

535 500

63 000

0

31 500

0

535 500

63 000

0

51 500

0

Základné údaje o projektovom zámere č. 4
Názov projektu

Nákup a inštalácia moderných IKT technológií, nákup
potrebných softvérov umožňujúcich rozšírenie on-line
služieb

Garant

Obec Beluša

Kontaktná osoba garanta

Ing. Zuzana Kulichová, Ing. Igor Guliš, Mgr. Patrik
Štrbák

Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

04/2021 do 12/2027

Stav projektu pred realizáciou

Obecný úrad nedisponuje adekvátnym technologickým
vybavením, IKT technológie nachádzajúce sa na
obecnom úrade sú zastarané, obec poskytuje len málo
on-line služieb

Cieľ projektu

Obecný úrad bude vybavený modernými IKT
technológiami a obec bude poskytovať dostatok online služieb

Výstupy

Prispenie k zvýšeniu efektívnosti fungovania verejnej
správy

Užívatelia

Obyvatelia obce
Zamestnanci obecného úradu

Indikátory monitoringu

Počet novej techniky v oblasti IKT, Počet zamestnancov
úradu využívajúcich novú techniku, Počet on-line
služieb, Počet ľudí využívajúcich on-line služby za
mesiac

Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania
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Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov

Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť
subjektu

iného

odboru

alebo

Termín (mesiac/rok)

Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh

Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými
zamestnancami OÚ

04/2021-12/2027

Realizácia projektu

Externý dodávateľ

Do 12/2027

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)

Realizácia projektu

2020 2027

Spolu

18 000
18 000

EU

SR

VÚC

Obec

0

0

0

18 000

0

0

0

0

18 000

0

Základné údaje o projektovom zámere č. 5
Názov projektu

Zlepšenie bezpečnosti peších na cestách

Garant

Obec Beluša

Kontaktná osoba garanta

Ing. Juraj Hôrkový, Mgr. Patrik Štrbák

Partneri garanta (spolupráca s ...)

Slovenská správa ciest, TSK

Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

2021 - 2027

Stav projektu pred realizáciou

Existujúce priechody pre chodcov sú osvetlené len
štandardným verejným osvetlením a nedisponujú
bezpečnostnými prvkami.

Cieľ projektu

Osvetlenie priechodov pre chodcov, výstražné
znamenia pre vodičov, svetelné dopravné značenie
prípadne nadchod.

Výstupy

Podpora technickej vybavenosti obce

Užívatelia

Obyvatelia obce
Návštevníci obce

Indikátory monitoringu

Počet osvetlených priechodov
Počet vybudovaných bezpečnostných prvkov

Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania

Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov, kvalita dodávateľa

Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Príprava projektovej dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Externá projektová kancelária

Termín (mesiac/rok)

Stavebný úrad

07/2021

06/2021
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Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh

Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými
zamestnancami OÚ

08/2021

Realizácia projektu

Externý dodávateľ

10/2021 - 10/2027

Kolaudácia

Stavebný úrad

11/2027

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)
Spracovanie projektovej
dokumentácie
Realizácia projektu

2021

5 000

2021 2027

120 000

Spolu

125 000

EU

SR

VÚC

Obec

0

0

0

5000

0

102 000

12 000

0

6000

0

102 000

12 000

0

11 000

0

Základné údaje o projektovom zámere č. 6
Názov projektu

Zvýšenie bezpečnosti peších a cyklistov pri priechode
železničnou traťou

Garant

Obec Beluša

Kontaktná osoba garanta

Ing. Juraj Hôrkový

Partneri garanta (spolupráca s ...)

ŽSR SR

Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

2025 - 2026

Stav projektu pred realizáciou

V mieste bývalej komunikácie na ul. Továrenskej
absentujú bariéry brániace vstupu na železničnú trať.
Keďže prechodom nového nadjazdu sa cesta do práce
predĺžila o viac ako 0,5 km, s prekonávaním
výškového rozdielu nadjazdu, obyvatelia dochádzajúci
do zamestnania (peší a cyklisti) prechádzajú v mieste
pôvodnej cesty priamo cez železnicu.

Cieľ projektu

Podchod pre peších pod železničnou traťou Bratislava
- Košice. Zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov.

Výstupy

Podpora technickej vybavenosti obce

Užívatelia

Obyvatelia obce
Návštevníci obce

Indikátory monitoringu

Počet vybudovaných podchodov

Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania

Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov, kvalita dodávateľa

Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Príprava projektovej dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Externá projektová kancelária

Termín (mesiac/rok)

Stavebný úrad

10/2025

07/2025
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Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh

Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými
zamestnancami OÚ

11/2025

Realizácia projektu

Externý dodávateľ

08/2026

Kolaudácia

Stavebný úrad

10/2026

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)
EU

SR

VÚC

Obec

0

0

0

6000

0

Spracovanie projektovej
dokumentácie

2025

6 000

Realizácia projektu

2026

24 000

20 400

2400

0

1200

0

30 000

20 400

2400

0

7200

0

Spolu

Základné údaje o projektovom zámere č. 7
Názov projektu

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Garant

Obec Beluša

Kontaktná osoba garanta

Ing. Igor Guliš, Ján Prekop, Ing. Juraj Hôrkový

Partneri garanta (spolupráca s ...)

-

Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

2023 - 2024

Stav projektu pred realizáciou

Osvetľovacie telesá prešli rekonštrukciou v minulom
programovacom období. Pozostávajú zo sodíkových
výbojok s vyšším nárokom na spotrebu a sú zastarané.

Cieľ projektu

Zvýšenie svietivosti svetelných bodov pomocou LED
technológií

Výstupy

Podpora technickej vybavenosti obce

Užívatelia

Obyvatelia obce
Návštevníci obce

Indikátory monitoringu

Počet ulíc s rekonštruovaným verejným osvetlením

Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania

Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov, kvalita dodávateľa

Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Externá projektová kancelária

Termín (mesiac/rok)

Vydanie stavebného povolenia

Stavebný úrad

01/2023

Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh

Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými
zamestnancami OÚ

01/2024

Realizácia projektu

Externý dodávateľ

07/2024

Kolaudácia

Stavebný úrad

11/2024

Príprava projektovej dokumentácie

Financovanie projektu

12/2023
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Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)
EU

SR

VÚC

Obec

0

0

0

5000

0

Spracovanie projektovej
dokumentácie

2023

5 000

Realizácia projektu

2024

175 000

148 750

17 500

0

8750

0

180 000

148 750

17 500

0

13 750

0

Spolu

Základné údaje o projektovom zámere č. 8
Názov projektu

Bezpečné sprístupnenie železničnej zastávky Beluša

Garant

Obec Beluša

Kontaktná osoba garanta

Ing. Juraj Hôrkový

Partneri garanta (spolupráca s ...)

ŽSR SR

Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

2022 - 2025

Stav projektu pred realizáciou

V okolí železničnej zastávky Beluša sa nenachádzajú
parkovacie plochy, ani stojany na bicykle. Zároveň
chýbajú aj toalety.

Cieľ projektu

Zámerom je vybudovanie parkovacích plôch v
bezprostrednom okolí železničnej zastávky v Beluši na
trase Bratislava - Košice, vrátane parkoviska pre
bicykle a toaliet za účelom sprístupnenia železničnej
dopravy širšej verejnosti a zníženia podielu
individuálnej motorovej dopravy

Výstupy

Podpora technickej vybavenosti obce

Užívatelia

Obyvatelia obce
Návštevníci obce

Indikátory monitoringu

Počet vytvorených parkovacích miest

Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania

Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov, kvalita dodávateľa

Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Externá projektová kancelária

Termín (mesiac/rok)

Vydanie stavebného povolenia

Stavebný úrad

12/2022

Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh

Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými
zamestnancami OÚ

02/2023

Realizácia projektu

Externý dodávateľ

03/2023 - 07/2025

Kolaudácia

Stavebný úrad

08/2025

Príprava projektovej dokumentácie

09/2022

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje
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(eur)
Spracovanie projektovej
dokumentácie
Realizácia projektu

2022

10 000

2023 2025

110 000

Spolu

120 000

EU

SR

VÚC

Obec

0

0

0

10 000

0

93 500

11 000

0

5500

0

93 500

11 000

0

15 500

0

Základné údaje o projektovom zámere č. 9
Názov projektu

Bezbariérové verejné budovy

Garant

Obec Beluša

Kontaktná osoba garanta

Ing. Juraj Hôrkový, Mgr. Patrik Štrbák

Partneri garanta (spolupráca s ...)

-

Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

2022 - 2023

Stav projektu pred realizáciou

Bezbariérový vstupy chýbajú niektorým obecným
budovám, ale nie je ním vybavený ani Obecný úrad.

Cieľ projektu

Zrealizovanie bezbariérového prístupu najmä pre
obecný úrad (rampa + výťah), ale aj doplnenie rampy
pre MŠ a zdravotné stredisko, či bývalú jedáleň.

Výstupy

Podpora technickej vybavenosti obce

Užívatelia

Obyvatelia obce
Návštevníci obce
Zamestnanci dotknutých budov

Indikátory monitoringu

Počet vybudovaných bezbariérových prístupov

Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania

Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov, kvalita dodávateľa

Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Externá projektová kancelária

Termín (mesiac/rok)

Vydanie stavebného povolenia

Stavebný úrad

02/2022

Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh

Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými
zamestnancami OÚ

08/2022

Realizácia projektu

Externý dodávateľ

02/2023

Kolaudácia

Stavebný úrad

09/2023

Príprava projektovej dokumentácie

01/2022

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)
EU

SR

VÚC

Obec
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Spracovanie projektovej
dokumentácie

2022

5000

Realizácia projektu

2023

Spolu

0

0

0

5000

0

100 000

85 000

10 000

0

5000

0

105 000

85 000

10 000

0

10 000

0

Základné údaje o projektovom zámere č. 10
Názov projektu

Modernizácia verejného rozhlasu v Beluši

Garant

Obec Beluša

Kontaktná osoba garanta

Ing. Igor Guliš, Ján Prekop

Partneri garanta (spolupráca s ...)

-

Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

2023 - 2024

Stav projektu pred realizáciou

Technologické vybavenie miestneho rozhlasu sa
nachádza v budove obecného úradu a je na
analógovej báze, s poruchovými káblovými rozvodmi.

Cieľ projektu

Výmena starej analógovej a drôtovej technológie
rozhlasu za digitálnu a bezdrôtovú v rámci
modernizácie poskytovania verejných služieb

Výstupy

Podpora technickej vybavenosti obce

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Počet ulíc dotknutých modernizáciou rozhlasu

Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania

Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov, kvalita dodávateľa

Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Externá projektová kancelária

Termín (mesiac/rok)

Vydanie stavebného povolenia

Stavebný úrad

10/2023

Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh

Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými
zamestnancami OÚ

11/2023

Realizácia projektu

Externý dodávateľ

04/2024

Kolaudácia

Stavebný úrad

12/2024

Príprava projektovej dokumentácie

09/2023

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)
EU

SR

VÚC

Obec

0

0

0

5000

0

Spracovanie projektovej
dokumentácie

2023

5 000

Realizácia projektu

2024

245 000

208 250

24 500

0

12 250

0

250 000

208 250

24 500

0

17 250

0

Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 11
Názov projektu

Smart technológie: inteligentné zastávky autobusu

Garant

Obec Beluša

Kontaktná osoba garanta

Ing. Juraj Hôrkový, Mgr. Patrik Štrbák

Partneri garanta (spolupráca s ...)

Trenčiansky samosprávny krajy

Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

2026 -2027

Stav projektu pred realizáciou

Autobusové zastávky najmä v centre obce a pri
bytovkách obsahujú jednoduché prístrešky a
informačné tabule.

Cieľ projektu

Konektivita autobusových zastávok k internetovej sieti
a doplnenie o smart technológie v rámci digitálnej
transformácie, zlepšenia informovanosti a
zatraktívnenia autobusovej dopravy

Výstupy

Podpora technickej vybavenosti obce

Užívatelia

Obyvatelia obce
Návštevníci obce

Indikátory monitoringu

Počet inteligentných smart zastávok

Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania

Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov, kvalita dodávateľa

Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Externá projektová kancelária

Termín (mesiac/rok)

Vydanie stavebného povolenia

Stavebný úrad

01/2026

Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh

Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými
zamestnancami OÚ

03/2026

Realizácia projektu

Externý dodávateľ

10/2026

Kolaudácia

Stavebný úrad

05/2027

Príprava projektovej dokumentácie

01/2026

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)
Spracovanie projektovej
dokumentácie
Realizácia projektu
Spolu

2026

3 000

20262027

42 000
45 000

EU

SR

VÚC

Obec

0

0

0

3000

0

35 700

4200

0

2100

0

35 700

4200

0

5100

0

Základné údaje o projektovom zámere č. 12
Názov projektu

Regenerácia Belušských Slatín

Garant

Obec Beluša
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Kontaktná osoba garanta

Ing. Zuzana Kulichová, Stanislav Ročiak, Ing. Igor Guliš,
Ing. Juraj Hôrkový, Ján Prekop

Partneri garanta (spolupráca s ...)

Investormi, vlastníkmi pozemkov

Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

august 2022 – júl 2025

Stav projektu pred realizáciou

Pôvodná kúpeľná lokalita Belušské Slatiny s výdatnými
prameňmi minerálnych vôd v súčasnosti chátra a nie je
využitý jej potenciál

Cieľ projektu

Regenerácia predmetného územia

Výstupy

Podpora cestovného ruchu na regionálnej úrovni

Užívatelia

Obyvatelia obce
Návštevníci obce

Indikátory monitoringu

Plocha regenerovaného územia, Plocha udržiavaného
a ďalej regenerovaného územia, Počet ľudí
využívajúcich oddychovú zónu Belušských Slatín za rok

Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania

Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov, kvalita dodávateľa

Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť
subjektu

iného

odboru

alebo

Termín (mesiac/rok)

Príprava projektovej dokumentácie

Externá projektová kancelária

08/2022

Vydanie stavebného povolenia

Stavebný úrad

02/2023

Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh

Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými
zamestnancami OÚ

04/2023

Realizácia projektu

Externý dodávateľ

06/2023 – 05/2025

Kolaudácia

Stavebný úrad

07/2025

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)
EU

SR

VÚC

Obec

Spracovanie projektovej
dokumentácie

2022

90 000

0

0

0

0

90000

Realizácia projektu

2023 –
2025

3,5 mil.

0

0

0

20 000

3,48 mil.

3,59 mil.

0

0

0

20 000

3,48 mil.

Spolu

Základné údaje o projektovom zámere č. 13
Názov projektu

Cyklotrasy v obci

Garant

Obec Beluša

Kontaktná osoba garanta

Ing. Zuzana Kulichová, Stanislav Ročiak, Ing. Igor Guliš,
Ing. Juraj Hôrkový, Ing. Arch. Pavol Ďurovec, OZ
Strážovská stopa

Partneri garanta (spolupráca s ...)

OZ Strážovská stopa
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Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

jún 2023 – august 2026

Stav projektu pred realizáciou

Absencia cyklotrás, nevyhovujúci technický stav
existujúcich cyklotrás

Cieľ projektu

Vybudovanie cyklotrás v prepojení na trasu Beluša –
Belušské Slatiny – Mojtín, Lednické Rovne – Beluša
napojených na Vážsku cyklomagistrálu a cyklochodníky
v Strážovských vrchoch – v spolupráci s členmi klubu
strážovská stopa

Výstupy

Podpora rozvoja cestovného ruchu na regionálnej
úrovni

Užívatelia

Obyvatelia obce
Návštevníci obce
A iní účastníci cyklodopravy a cykloturistiky

Indikátory monitoringu

Dĺžka vybudovaných cyklotrás, dĺžka udržiavaných
a ďalej budovaných cyklotrás

Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania

Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov, kvalita dodávateľa

Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Externá projektová kancelária

Termín (mesiac/rok)

Vydanie stavebného povolenia

Stavebný úrad

08/2023

Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh

Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými
zamestnancami OÚ

10/2023

Realizácia projektu

Obec v spolupráci s klubom Padaj
napevno

03/2024 – 07/2026

Kolaudácia

Stavebný úrad

08/2026

Príprava projektovej dokumentácie

06/2023

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)
EU

SR

VÚC

Obec

Spracovanie projektovej
dokumentácie

2023

3500

0

0

0

3500

0

Realizácia projektu

Bude
doplnené

90 000

85 500

0

0

4500

0

93 500

85 500

0

0

8000

0

Spolu

Základné údaje o projektovom zámere č. 14
Názov projektu

Obnova historických sakrálnych pamiatok

Garant

Obec Beluša

Kontaktná osoba garanta

Ing. Zuzana Kulichová, Stanislav Ročiak, Ing. Igor Guliš,
Farnosť Beluša,
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Partneri garanta (spolupráca s ...)

Rímskokatolícka cirkev

Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

10/2021 – 12/2026

Stav projektu pred realizáciou

Historické sakrálne pamiatky v obci chátrajú, kostolík
svätej Anny v Beluši má poškodenú strechu a
opadávajúcu omietku

Cieľ projektu

Rekonštrukcia predmetných pamiatok

Výstupy

Ochrana pamiatok v obci, prispenie k ochrane
kultúrneho dedičstva

Užívatelia

Obyvatelia obce
Návštevníci obce
A iní návštevníci sakrálnych pamiatok v obci

Indikátory monitoringu

Plocha rekonštruovaných sakrálnych pamiatok, plocha
udržiavaných a ďalej rekonštruovaných sakrálnych
pamiatok, počet obnovených sakrálnych pamiatok

Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania

Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov

Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Príprava projektovej dokumentácie

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Externá projektová kancelária

Termín (mesiac/rok)
10/2021

Vydanie stavebného povolenia

Stavebný úrad, Pamiatkový úrad
SR

12/2021

Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh

Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými
zamestnancami OÚ

01/2022

Realizácia projektu

Externý dodávateľ

06/2022 – 10/2026

Kolaudácia

Stavebný úrad

12/2026

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)

Príprava projektu

2021

Realizácia projektu

2021 –
2026

Spolu

EU

SR

VÚC

Obec

Bude
doplnené

Bude
doplne
né

Bude
doplnené

Bude
doplnené

Bude
doplnené

Bude
doplnené

Bude
doplnené

Bude
doplne
né

Bude
doplnené

Bude
doplnené

Bude
doplnené

150 000

127 500

15 000

0

7500

0

Bude
doplnené

Základné údaje o projektovom zámere č. 15
Názov projektu

Organizovanie vzdelávacích kurzov pre zamestnancov
obecného úradu v oblasti cudzích jazykov

Garant

Obec Beluša
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Kontaktná osoba garanta

Ing. Zuzana Kulichová, Mgr. Patrik Štrbák

Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

01/2022 - 12/2027

Stav projektu pred realizáciou

Zamestnanci obecného úradu nedisponujú dostatočnými
jazykovými zručnosťami

Cieľ projektu

Zvýšenie zručností zamestnancov obecného úradu
v oblasti cudzích jazykov

Výstupy

Prispenie k zvýšeniu kvality a efektívnosti fungovania
verejnej správy

Užívatelia

Zamestnanci obecného úradu

Indikátory monitoringu

Počet dní kurzov cudzích jazykov pre zamestnancov za
rok, Počet dní ďalej organizovaných kurzov pre
zamestnancov za rok, Počet zamestnancov
zúčastnených na kurzoch za rok

Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania

Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov, kvalita dodávateľa

Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť
subjektu

iného

odboru

alebo

Termín (mesiac/rok)

Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh

Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými
zamestnancami OÚ

01/2022

Realizácia projektu

Externý dodávateľ

Priebežne do 12/2027

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)

Realizácia projektu

2022 2027

Spolu

15 000
15 000

EU

SR

VÚC

Obec

0

0

0

15 000

0

0

0

0

15000

0

Základné údaje o projektovom zámere č. 16
Názov projektu

Výber a rozširovanie vhodných lokalít pre výstavbu
priemyselných závodov a budovanie príslušnej
technickej a dopravnej infraštruktúry k závodom

Garant

Obec Beluša

Kontaktná osoba garanta

Ing. Zuzana Kulichová, Ing. Igor Guliš, Ján Prekop, Ing.
Juraj Hôrkový

Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

02/2021 – 02/2024

Stav projektu pred realizáciou

Príležitosti pre rozvoj podnikateľských aktivít v obci sú
brzdené kvôli nedostatku lokalít pripravených na
budovanie priemyselných závodov, príslušná technická
a dopravná infraštruktúra k závodom je nedostatočná
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Cieľ projektu

Výber a rozširovanie vhodných lokalít pre výstavbu
priemyselných závodov a budovanie príslušnej
technickej a dopravnej infraštruktúry k závodom,
Budovanie prístupových komunikácií a inžinierskych
sietí v oblasti návrhového priemyselného územia podľa
ÚPN-O, chodník pre cyklistov do jestvujúcej výrobnej
zóny

Výstupy

Podpora podnikateľských aktivít v obci

Užívatelia

Obyvatelia obce
Zamestnanci priemyselných závodov
Podnikatelia v obci

Indikátory monitoringu

Plocha pripravených lokalít pre výstavbu
priemyselných závodov, Dĺžka vybudovanej príslušnej
technickej a dopravnej infraštruktúry k závodom,
Plocha udržiavaných a ďalej pripravovaných lokalít
pre výstavbu závodov, Dĺžka udržiavanej príslušnej
technickej a dopravnej infraštruktúry k závodom

Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania

Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov, kvalita dodávateľa

Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Externá projektová kancelária

Termín (mesiac/rok)

Vydanie stavebného povolenia

Stavebný úrad

09/2021

Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh

Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými
zamestnancami OÚ

12/2021

Realizácia projektu

Externý dodávateľ

01/2022 – 12/2023

Kolaudácia

Stavebný úrad

02/2024

Príprava projektovej dokumentácie

02/2021

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)
EU

SR

VÚC

Obec

Spracovanie projektovej
dokumentácie

2021

Bude
doplnené

0

0

0

Bude
doplnené

0

Realizácia projektu

2022 2024

Bude
doplnené

0

0

0

Bude
doplnené

0

380 000

Bude
doplne
né

Bude
doplne
né

Bude
doplnené

Bude
doplnené

Bude
doplnené

Spolu

Základné údaje o projektovom zámere č. 17
Názov projektu

Výber a príprava vhodnej lokality pre umiestnenie
supermarketu v obci

Garant

Obec Beluša
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Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Developerská spoločnosť, príslušný vlastník siete
supermarketov

Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

2022 - 2025

Stav projektu pred realizáciou

V obci sa nachádza viacero malých predajní potravín
a spotrebného tovaru. Obyvatelia pravidelne
dochádzajú za komplexnými nákupmi do blízkych
okresných miest. Vyhľadávané sú najmä siete
supermarketov.

Cieľ projektu

Poskytnutie možnosti nákupu v rámci obce pre
obyvateľom umiestnením supermarketu. Vyčleniť na
tento účel plochy v rámci Územného plánu obce a
spolupracovať s investorom.

Výstupy

Podpora občianskej vybavenosti obce

Užívatelia

Obyvatelia obce
Návštevníci obce

Indikátory monitoringu

Plocha pripravených lokalít pre supermarket

Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania

Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov, kvalita dodávateľa

Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Externá projektová kancelária

Termín (mesiac/rok)

Vydanie stavebného povolenia

Stavebný úrad

11/2022

Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh

Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými
zamestnancami OÚ

Nie je potrebné

Realizácia projektu

Externý dodávateľ

12/2022

Kolaudácia

Stavebný úrad

12/2023

Príprava projektovej dokumentácie

02/2022

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)
Spracovanie projektovej
dokumentácie
Realizácia projektu
Spolu

2022

0

2022 2023

850 000
850 000

EU

SR

VÚC

Obec

0

0

0

0

0

0

0

0

0

850 000

0

0

0

0

0

Základné údaje o projektovom zámere č. 18
Názov projektu

Výber a úprava lokalít vhodných pre výstavbu IBV a
HBV

Garant

Obec Beluša
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Kontaktná osoba garanta

Ing. Juraj Hôrkový, J. Dušala

Partneri garanta (spolupráca s ...)

Investori a developerské spoločnosti

Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

2021 - 2025

Stav projektu pred realizáciou

Rozvoj individuálnej aj hromadnej bytovej výstavby
v obci je brzdený kvôli nedostatku lokalít pripravených
pre výstavbu IBV a HBV

Cieľ projektu

Výber a úprava lokalít vhodných pre výstavbu IBV a
HBV

Výstupy

Prispenie k rozvoju bytovej výstavby v obci

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Plocha pripravených lokalít pre výstavbu IBV a HBV,
Plocha udržiavaných a ďalej pripravovaných lokalít
pre výstavbu IBV a HBV

Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania

Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov, kvalita dodávateľa

Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Externá projektová kancelária

Termín (mesiac/rok)

Vydanie stavebného povolenia

Stavebný úrad

12/2021

Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh

Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými
zamestnancami OÚ

02/2022 - 04/2022

Realizácia projektu

Externý dodávateľ

04/2022 - 06/2025

Kolaudácia

Stavebný úrad

06/2025 - 12/2025

Príprava projektovej dokumentácie

02/2021

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)
Spracovanie projektovej
dokumentácie

2021

Realizácia projektu

2025

Spolu

EU

SR

VÚC

Obec

0

0

0

1000

0

14 000

0

0

0

0

14 000

15 000

0

0

0

1000

14 000

1000

Základné údaje o projektovom zámere č. 19
Názov projektu

Podpora transformácie niektorých zariadení sociálnej
starostlivosti na integrované komunitné a menšie centrá
sociálnych služieb pre jednotlivé skupiny obyvateľstva

Garant

Obec Beluša

Kontaktná osoba garanta

Mgr. Zdena Hyžáková, Jana Belobradová, Ing. Juraj
Hôrkový, Ing. Zuzana Kulichová

Partneri garanta (spolupráca s ...)

86
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Beluša 2021 - 2027
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

2022- 2026

Stav projektu pred realizáciou

Súčasná štruktúra zariadení sociálnej starostlivosti
nereflektuje na špecifické potreby jednotlivých skupín
obyvateľstva obce

Cieľ projektu

Vybudovanie integrovaného komunitného komplexu
zariadení sociálnej starostlivosti, opatrovateľskej
služby a centra sociálnych služieb

Výstupy

Podpora sociálnej starostlivosti o obyvateľov v obci

Užívatelia

Obyvatelia obce
Klienti zariadení sociálnej starostlivosti

Indikátory monitoringu

Počet transformovaných zariadení sociálnej
starostlivosti, Počet udržiavaných, ďalej
transformovaných a modernizovaných zariadení
sociálnej starostlivosti, Počet ľudí využívajúcich
transformované zariadenia sociálnej starostlivosti

Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania

Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov, kvalita dodávateľa

Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Externá projektová kancelária

Termín (mesiac/rok)

Vydanie stavebného povolenia

Stavebný úrad

03/2023

Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh

Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými
zamestnancami OÚ

04/2023

Realizácia projektu

Externý dodávateľ

11/2023 - 08/2026

Kolaudácia

Stavebný úrad

11/2026

Príprava projektovej dokumentácie

10/2022

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)
Spracovanie projektovej
dokumentácie
Realizácia projektu
Spolu

EU

SR

VÚC

Obec

0

0

0

24 000

0

2022

24 000

2026

1 776 000

1 509
600

177 600

0

88 800

0

1 800 000

1 509
600

177 600

0

112 800

0

Základné údaje o projektovom zámere č. 20
Názov projektu

Revitalizácia verejného priestranstva v centre obce Námestie v centre obce

Garant

Obec Beluša

Kontaktná osoba garanta

Ing. Juraj Hôrkový, Ing. I. Guliš, Ján Prekop
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Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

2021 – 2023

Stav projektu pred realizáciou

Centrum obce Beluša je zastarané, v nevyhovujúcom
technickom a estetickom stave, v obci absentuje pódium
pre kultúrne podujatia

Cieľ projektu

Zvýšenie atraktivity centrálnej časti obce, vrátane
prvkov verejnej zelene a vybudovania objektov
umožňujúcich organizovanie kultúrnych podujatí,
zachovanie kultúrnych tradícií a informovanosti.

Výstupy

Podpora voľnočasových aktivít obyvateľov

Užívatelia

Obyvatelia obce
Návštevníci obce

Indikátory monitoringu

Plocha revitalizovaného územia, Plocha udržiavaného
a ďalej revitalizovaného územia, Počet ľudí
využívajúcich revitalizované centrum Beluše
a zúčastňujúcich sa na kultúrnych akciách
organizovaných na tomto území za rok

Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania

Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov, kvalita dodávateľa

Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Externá projektová kancelária

Termín (mesiac/rok)

Vydanie stavebného povolenia

Stavebný úrad

03/2021

Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh

Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými
zamestnancami OÚ

03/2021

Realizácia projektu

Externý dodávateľ

07/2021

Kolaudácia

Stavebný úrad

06/2022

Príprava projektovej dokumentácie

02/2021

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)
Spracovanie projektovej
dokumentácie
Realizácia projektu
Spolu

EU

SR

VÚC

Obec

0

0

0

30 000

0

2021

30 000

2022

870 000

739
500

87 000

0

43 500

0

900 000

739
500

87 000

0

73 500

0

Základné údaje o projektovom zámere č. 21
Názov projektu

Záchytné parkovisko v blízkosti centrálnej zóny

Garant

Obec Beluša
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Kontaktná osoba garanta

Ing. Juraj Hôrkový

Partneri garanta (spolupráca s ...)

-

Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

2022 - 2026

Stav projektu pred realizáciou

Statická doprava - parkovanie obyvateľov
prichádzajúcich do centra obce za službami je
zabezpečená pred obecným úradom - v mieste
plánovaného námestia a už v súčasnosti je kapacitne
nedostačujúca.

Cieľ projektu

Záchytné parkovisko umožní presmerovanie statickej
dopravy z centra obce do ochranného pásma cintorína
a umožní tým vybudovanie námestia bez motorovej
dopravy. Predpokladá sa pritom zabezpečenie
plynulého prejazdu prístupovým koridorom z ul. M.R.
Štefánika cez ul. Dr. Clementisa. Doplnením
dopravného značenia sa zabráni parkovaniu na
chodníkoch.

Výstupy

Podpora technickej vybavenosti

Užívatelia

Obyvatelia obce
Návštevníci obce

Indikátory monitoringu

Počet vytvorených parkovacích miest

Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania

Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov, kvalita dodávateľa

Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Externá projektová kancelária

Termín (mesiac/rok)

Vydanie stavebného povolenia

Stavebný úrad

07/2022

Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh

Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými
zamestnancami OÚ

09/2022

Realizácia projektu

Externý dodávateľ

11/2023 - 07/2026

Kolaudácia

Stavebný úrad

11/2026

Príprava projektovej dokumentácie

01/2022

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)
Spracovanie projektovej
dokumentácie
Realizácia projektu
Spolu

2022

20 000

2023 2026

430 000
450 000

Základné údaje o projektovom zámere č. 22

EU

SR

VÚC

Obec

0

0

0

20 000

0

365 500

43 000

0

21 500

0

365 500

43 000

0

41 500

0
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Názov projektu

Zvýšenie kapacity základnej školy a materskej školy
Beluša

Garant

Obec Beluša

Kontaktná osoba garanta

Ing. Zuzana Kulichová, Ing. Juraj Hôrkový, Ján Prekop

Partneri garanta (spolupráca s ...)

Materská škola Beluša, Mgr. Irena Gulišová riaditeľka MŠ, Základná škola Slatinská 3 Beluša, Ing.
Edita Horváthová - riaditeľka ZŠ

Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

2023 - 2026

Stav projektu pred realizáciou

Nedostatočná kapacita existujúcej základnej a
materskej školy

Cieľ projektu

Rozšírenie kapacít Základnej školy Beluša prístavbou
ZŠ a ďalšie rozšírenie kapacity Materskej školy Beluša
v miestnej časti Hloža

Výstupy

Zlepšenie kvality a kapacity predškolských a školských
zariadení v obci

Užívatelia

Žiaci MŠ a ZŠ
Rodičia žiakov MŠ a ZŠ
Učitelia MŠ a ZŠ

Indikátory monitoringu

Plocha vybudovaných nových kapacít,
Počet detí navštevujúcich rozšírenú materskú a
základnú školu

Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania

Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov, kvalita dodávateľa

Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Externá projektová kancelária

Termín (mesiac/rok)

Vydanie stavebného povolenia

Stavebný úrad

12/2023

Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh

Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými
zamestnancami OÚ

02/2024

Realizácia projektu

Externý dodávateľ

07/2024

Kolaudácia

Stavebný úrad

05/2026

Príprava projektovej dokumentácie

08/2023

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)
Spracovanie projektovej
dokumentácie
Realizácia projektu
Spolu

EU

SR

VÚC

Obec

0

0

0

50 000

0

2023

50 000

2026

1 000 000

850
000

100 000

0

50 000

0

1 050 000

850
000

100 000

0

100 000

0
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Základné údaje o projektovom zámere č. 23
Názov projektu

Rekonštrukcia budovy II. stupňa základnej školy pokračovanie

Garant

Obec Beluša

Kontaktná osoba garanta

Ing. Juraj Hôrkový, Ing. Zuzana Kulichová

Partneri garanta (spolupráca s ...)

Základná škola Slatinská 3 Beluša, Ing. Edita
Horváthová - riaditeľka ZŠ

Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

2023 - 2024

Stav projektu pred realizáciou

Budova II. stupňa základnej školy je v nevyhovujúcom
stave

Cieľ projektu

Rekonštrukcia predmetnej budovy

Výstupy

Zlepšenie kvality a kapacity školských zariadení

Užívatelia

Žiaci II. stupňa základnej školy
Učitelia II. stupňa základnej školy

Indikátory monitoringu

Plocha rekonštruovanej budovy, Plocha udržiavanej
a ďalej rekonštruovanej budovy, Počet žiakov
navštevujúcich rekonštruovaný II. stupeň ZŠ

Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania

Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov, kvalita dodávateľa

Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť
subjektu

iného

odboru

alebo

Termín (mesiac/rok)

Príprava projektovej dokumentácie

Externá projektová kancelária

06/2023

Vydanie stavebného povolenia

Stavebný úrad

07/2023

Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh

Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými
zamestnancami OÚ

07/2023

Realizácia projektu

Externý dodávateľ

09/2023 - 08/2024

Kolaudácia

Stavebný úrad

09/2024

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)
Spracovanie projektovej
dokumentácie
Realizácia projektu
Spolu

EU

SR

VÚC

Obec

0

0

0

7500

0

2023

7 500

2024

385 000

327
250

38 500

0

19 250

0

392 500

327
250

38 500

0

26 750

0

Základné údaje o projektovom zámere č. 24
Názov projektu

Skvalitnenie služieb zdravotného strediska v Beluši
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Garant

Obec Beluša

Kontaktná osoba garanta

Ing. Juraj Hôrkový, Ing. Igor Guliš

Partneri garanta (spolupráca s ...)

-

Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

2025 - 2027

Stav projektu pred realizáciou

Budova zdravotného strediska obsahuje základné
vybavenie pre všeobecných a detských lekárov, zubné
ambulancie a doplnkové služby, Vyžaduje
rekonštrukciu strešných priestorov spolu s navýšením
kapacity.

Cieľ projektu

Rozšírenie zdravotného strediska v Beluši vybudovaním
a vybavením ambulancií odborných lekárov s
integrovaním záchranného systému a bývania pre
lekárov.

Výstupy

Podpora občianskej vybavenosti obce

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Počet vybudovaných ambulancií

Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania

Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov, kvalita dodávateľa

Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Externá projektová kancelária

Termín (mesiac/rok)

Vydanie stavebného povolenia

Stavebný úrad

08/2025

Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh

Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými
zamestnancami OÚ

11/2025

Realizácia projektu

Externý dodávateľ

06/2026

Kolaudácia

Stavebný úrad

12/2027

Príprava projektovej dokumentácie

06/2025

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)
Spracovanie projektovej
dokumentácie
Realizácia projektu
Spolu

2025

50 000

2026 2027

950 000
1 000
000

EU

SR

VÚC

Obec

0

0

0

50 000

0

807 500

95 000

0

47 500

0

807 500

95 000

0

97 500

0

Základné údaje o projektovom zámere č. 25
Názov projektu

Pomoc pri osobnej doprave za zdravotnou
starostlivosťou

Garant

Obec Beluša
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Kontaktná osoba garanta

Mgr. Zdena Hyžáková, Ing. Igor Guliš, Mgr. Patrik
štrbák

Partneri garanta (spolupráca s ...)

-

Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

2025 -2026

Stav projektu pred realizáciou

Keďže v obci sa nenachádzajú špecializované
ambulancie lekárskej starostlivosti, je potrebné
dochádzať za ňou do okolitých okresných a krajských
miest autobusovou dopravou, alebo individuálne. Toto
je pre zdravotne znevýhodnených a starších obyvateľov
technicky aj časovo náročné.

Cieľ projektu

Zabezpečenie prepravy sociálne slabších skupín
obyvateľstva za zdravotnou starostlivosťou v okolitých
okresných mestách

Výstupy

Podpora občianskej vybavenosti obce

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Počet klientov využívajúcich službu

Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania

Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov, kvalita dodávateľa

Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť
subjektu

iného

odboru

alebo

Termín (mesiac/rok)

Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh

Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými
zamestnancami OÚ

06/2025

Realizácia projektu

Externý dodávateľ

03/2026

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)

Realizácia projektu

2025 2026

Spolu

45 000
45 000

EU

SR

VÚC

Obec

38 250

4500

0

2250

0

38 250

4500

0

2250

0

Základné údaje o projektovom zámere č. 26
Názov projektu

Rekonštrukcia kultúrneho domu

Garant

Obec Beluša

Kontaktná osoba garanta

Ing. Juraj Hôrkový, Ing. Zuzana Kulichová, Ing. Igor
Guliš

Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

2024-2027

Stav projektu pred realizáciou

Kultúrny dom je v nevyhovujúcom technickom
a estetickom stave
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Cieľ projektu

Rekonštrukcia za účelom zachovania kultúrnych,
ľudových tradícií, folklóru a tiež zlepšenie energetickej
hospodárnosti kultúrneho domu.

Výstupy

Podpora voľnočasových aktivít obyvateľov

Užívatelia

Obyvatelia obce
Návštevníci obce

Indikátory monitoringu

Plocha rekonštruovaného kultúrneho domu, Plocha
udržiavaného a ďalej rekonštruovaného kultúrneho
domu, Počet ľudí využívajúcich služby kultúrneho domu

Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania

Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov, kvalita dodávateľa

Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Externá projektová kancelária

Termín (mesiac/rok)

Vydanie stavebného povolenia

Stavebný úrad

05/2024

Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh

Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými
zamestnancami OÚ

07/2024

Realizácia projektu

Externý dodávateľ

01/2025 - 09/2027

Kolaudácia

Stavebný úrad

11/2027

Príprava projektovej dokumentácie

03/2024

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)
Spracovanie projektovej
dokumentácie
Realizácia projektu

EU

SR

VÚC

Obec

0

0

0

30 000

0

2024

30 000

2025 2027

890 000

756
500

89 000

0

44 500

0

920 000

756
500

89 000

0

74 500

0

Spolu

Základné údaje o projektovom zámere č. 27
Názov projektu

Športový areál Beluša - Hloža

Garant

Obec Beluša

Kontaktná osoba garanta

Ján Prekop, Ing. Juraj Hôrkový, Ing. Zuzana Kulichová

Partneri garanta (spolupráca s ...)

Občianske združenie Strážovská stopa

Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

2021 - 2027

Stav projektu pred realizáciou

Obec Beluša má k projektu zabezpečené pozemky,
projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a
projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného
povolenia Futbalového ihriska a Pumptracku.
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Cieľ projektu

Vybudovanie jednotlivých častí športovej zóny vo
vlastníctve obce v miestnej časti Hloža: Futbalové
ihrisko, Pumptrack, Hokejbalové ihrisko, Detské ihrisko,
Skatepark a príslušenstvo

Výstupy

Podpora občianskej vybavenosti obce

Užívatelia

Obyvatelia obce
Návštevníci obce

Indikátory monitoringu

Počet vybudovaných častí športovej zóny

Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania

Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov, kvalita dodávateľa

Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Externá projektová kancelária

Termín (mesiac/rok)

Vydanie stavebného povolenia

Stavebný úrad

04/2021(I. fáza), 04/2022

Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh

Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými
zamestnancami OÚ

06/2021(I. fáza), 06/2022

Realizácia projektu

Externý dodávateľ

07/2021 - 07/2022

Kolaudácia

Stavebný úrad

09/2027

Príprava projektovej dokumentácie

01/2022 - zostávajúce časti PD

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)
Spracovanie projektovej
dokumentácie

2021 2022

50 000
(2022)

Realizácia projektu

2021 2027

450 000

Spolu

500 000

EU

SR

VÚC

Obec

0

0

0

50 000

0

382 500

45 000

0

22 500

0

382 500

45 000

0

72 500

0

Základné údaje o projektovom zámere č. 28
Názov projektu

Športový areál Beluša

Garant

Obec Beluša

Kontaktná osoba garanta

Ing. Juraj Hôrkový, Ján Prekop

Partneri garanta (spolupráca s ...)

Základná škola Slatinská 3 Beluša, Ing. Edita
Horváthová - riaditeľka ZŠ

Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

2023 - 2026

Stav projektu pred realizáciou

Areál je vo vlastníctve obce. Obec má spracovanú a
zverejnenú štúdiu projektu a pripravuje dokumentáciu
územného rozhodnutia.

Cieľ projektu

Hokejová aréna, plaváreň, wellness v areáli
Základnej školy Beluša s prioritou pre deti
navštevujúce ZŠ
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Výstupy

Podpora občianskej vybavenosti obce

Užívatelia

Obyvatelia obce
Návštevníci obce

Indikátory monitoringu

Počet vybudovaných športových prvkov
Počet detí využívajúcich areál

Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania

Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov, kvalita dodávateľa

Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Externá projektová kancelária

Termín (mesiac/rok)

Vydanie stavebného povolenia

Stavebný úrad

08/2022

Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh

Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými
zamestnancami OÚ

12/2022

Realizácia projektu

Externý dodávateľ

10/2023

Kolaudácia

Stavebný úrad

03/2026

Príprava projektovej dokumentácie

05/2022

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)
Spracovanie projektovej
dokumentácie
Realizácia projektu

EU

SR

VÚC

Obec

0

0

0

50 000

0

2022

50 000

2023 2026

2 650
000

2 252
500

265
000

0

132 500

0

2 700
000

2 252
500

265
000

0

182 500

0

Spolu

Základné údaje o projektovom zámere č. 29
Názov projektu

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov,
nájomného a sociálneho bytového domu

Garant

Obec Beluša

Kontaktná osoba garanta

Ing. Juraj Hôrkový, Ing. Igor Guliš, Ing. Zuzana Kulichová

Partneri garanta (spolupráca s ...)

Nájomcovia bytových domov

Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

2023 - 2025

Stav projektu pred realizáciou

Nájomný bytový dom a sociálny bytov dom neprešli od
ich výstavby obnovou a objavujú sa na nich poruchy
spôsobené vekom stavby, pričom majú vysoké
energetické nároky.

Cieľ projektu

Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ, MŠ, verejnej
budovy pre kultúrne podujatia, obecného úradu,
kultúrneho domu, zdravotného strediska, zariadenia
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opatrovateľskej služby, hĺbková obnova nájomného
bytového domu a sociálneho bytového domu
Výstupy

Podpora technickej vybavenosti obce a zníženie
energetickej náročnosti

Užívatelia

Obyvatelia obce
Návštevníci obce

Indikátory monitoringu

Počet dotknutých budov, Počet realizovaných opatrení

Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania

Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov, kvalita dodávateľa

Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Externá projektová kancelária

Termín (mesiac/rok)

Vydanie stavebného povolenia

Stavebný úrad

06/2023

Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh

Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými
zamestnancami OÚ

07/2023

Realizácia projektu

Externý dodávateľ

03/2024 - 03/2025

Kolaudácia

Stavebný úrad

05/2025

Príprava projektovej dokumentácie

05/2023

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)
Spracovanie projektovej
dokumentácie
Realizácia projektu

2023

10 000

2024 2025

290 000

Spolu

300 000

EU

SR

VÚC

Obec

0

0

0

10 000

0

246 500

29 000

0

14 500

0

246 500

29 000

0

24 500

0

Základné údaje o projektovom zámere č. 30
Názov projektu

Ochrana pred povodňami

Garant

Obec Beluša

Kontaktná osoba garanta

Ing. Juraj Hôrkový, Ing. Igor Guliš, Ján Prekop

Partneri garanta (spolupráca s ...)

Slovenský vodohospodársky podnik, správa povodia
stredného Váhu

Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

2024 - 2027

Stav projektu pred realizáciou

Pri niektorých vodných tokoch hrozí v čase intenzívnych
a trvalejších dažďov ich vybreženie. Situácia sa
opakuje hlavne na Slatinskom potoku. Protipovodňové
opatrenia sú navrhnuté aj v ÚPN-O.

Cieľ projektu

Vytvorenie suchých poldrov v oblasti rizikových
vodných tokov a ostatné preventívne opatrenia ako
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ochrana pred mimoriadnymi udalosťami spojenými so
zmenou klímy
Výstupy

Podpora technickej vybavenosti obce a ochrana pred
povodňami

Užívatelia

Obyvatelia obce
Návštevníci obce

Indikátory monitoringu

Počet vybudovaných preventívnych opatrení

Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania

Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov, kvalita dodávateľa

Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Externá projektová kancelária

Termín (mesiac/rok)

Vydanie stavebného povolenia

Stavebný úrad

05/2024

Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh

Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými
zamestnancami OÚ

07/2024

Realizácia projektu

Externý dodávateľ

02/2025 - 05/2027

Kolaudácia

Stavebný úrad

07/2027

Príprava projektovej dokumentácie

01/2024

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)
Spracovanie projektovej
dokumentácie
Realizácia projektu

2024

20 000

2025 2027

630 000

Spolu

650 000

EU

SR

VÚC

Obec

0

0

0

20 000

0

535 500

63 000

0

31 500

0

535 500

63 000

0

51 500

0

Základné údaje o projektovom zámere č. 31
Názov projektu

Vodozádržné opatrenia

Garant

Obec Beluša

Kontaktná osoba garanta

Ing. Juraj Hôrkový

Partneri garanta (spolupráca s ...)

-

Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

2021 - 2023

Stav projektu pred realizáciou

Obec odvádza dažďové vody zo stavieb do voľného
terénu, alebo do vodných tokov. Voda pritom nie je v
území správne využívaná.

Cieľ projektu

Zrealizovanie prvkov zadržiavania dažďových vôd v
intraviláne a tiež v extraviláne obce

Výstupy

Podpora technickej vybavenosti obce
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Užívatelia

Obyvatelia obce
Návštevníci obce

Indikátory monitoringu

Počet vybudovaných vodozádržných opatrení

Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania

Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov, kvalita dodávateľa

Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Externá projektová kancelária

Termín (mesiac/rok)

Vydanie stavebného povolenia

Stavebný úrad

03/2021

Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh

Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými
zamestnancami OÚ

03/2021

Realizácia projektu

Externý dodávateľ

07/2021 - 09/2023

Kolaudácia

Stavebný úrad

11/2023

Príprava projektovej dokumentácie

02/2021

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)
Spracovanie projektovej
dokumentácie
Realizácia projektu

EU

SR

VÚC

Obec

0

0

0

50 000

0

02/2021

50 000

2021 2023

1 350
000

1 147
500

135
000

0

67 500

0

1 400
000

1 147
500

135
000

0

117 500

0

Spolu

Základné údaje o projektovom zámere č. 32
Názov projektu

Opatrenia na znižovanie emisií hluku z dopravy

Garant

Obec Beluša

Kontaktná osoba garanta

Ing. Juraj Hôrkový, Mgr. Andrej Petríček

Partneri garanta (spolupráca s ...)

-

Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

2024 - 2027

Stav projektu pred realizáciou

Obcou Beluša prechádza diaľnica D1, cesta I/61,
I/49, rýchlostná cesta R6, železničná trať Bratislava Košice, cesty II a III. triedy. Všetky komunikácie pritom
emitujú nadmerný hluk do oblastí bývania, najmä D1 a
R6.

Cieľ projektu

Realizácia protihlukových opatrení, formou výstavby
ako aj výsadby zelene, zabezpečujúcich znižovanie
emisií hluku spôsobených cestnou a železničnou
dopravou v obci

Výstupy

Podpora technickej vybavenosti obce

Užívatelia

Obyvatelia obce
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Návštevníci obce
Indikátory monitoringu

Počet vybudovaných opatrení

Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania

Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov, kvalita dodávateľa

Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Externá projektová kancelária

Termín (mesiac/rok)

Vydanie stavebného povolenia

Stavebný úrad

10/2024

Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh

Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými
zamestnancami OÚ

12/2024

Realizácia projektu

Externý dodávateľ

08/2025 - 07/2027

Kolaudácia

Stavebný úrad

09/2027

Príprava projektovej dokumentácie

07/2024

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)
Spracovanie projektovej
dokumentácie
Realizácia projektu

2024

40 000

2025 2027

760 000

Spolu

800 000

EU

SR

VÚC

Obec

0

0

0

40 000

0

646 000

76 000

0

38 000

0

646 000

76 000

0

78 000

0

Základné údaje o projektovom zámere č. 33
Názov projektu

Revitalizácia a údržba zelene, zelený park v obci

Garant

Obec Beluša

Kontaktná osoba garanta

Mgr. Andrej Petríček, Ing. Juraj Hôrkový

Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

04/2021 - 11/2027

Stav projektu pred realizáciou

Nedostatok verejnej zelene, absencia zeleného parku
v obci. Nedostatok plôch pre oddych v prírodnom
prostredí.

Cieľ projektu

Výsadba a revitalizácia zelene za účelom skvalitnenia
životného prostredia a ovzdušia v jadrovom území
obce vrátane prvkov krajinnej architektúry. Sprievodná
zeleň komunikácií a brehové porasty pozdĺž vodných
tokov vyžadujúce revitalizáciu a pravidelnú údržbu

Výstupy

Revitalizácia a udržiavanie životného prostredia v obci

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Plocha revitalizovanej zelene,
Plocha udržiavanej a rozširovanej zelene
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Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania

Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov, kvalita dodávateľa

Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Príprava projektovej dokumentácie
Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Externá projektová kancelária

Termín (mesiac/rok)

Externý dodávateľ

10/2021 - 11/2027

04/2021

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)
Spracovanie projektovej
dokumentácie
Realizácia projektu

2021

Bude
doplnené

2021 2027

Bude
doplnené

Spolu

415 000

EU

SR

VÚC

Obec

0

0

0

Bude
doplnené

0

Bude
doplne
né

Bude
doplne
né

Bude
doplnené

Bude
doplnené

Bude
doplnené

Bude
doplne
né

Bude
doplne
né

Bude
doplnené

Bude
doplnené

Bude
doplnené

Základné údaje o projektovom zámere č. 34
Názov projektu

Technické a technologické vybavenie na
predchádzanie vzniku odpadov

Garant

Obec Beluša

Kontaktná osoba garanta

Mgr. Andrej Petríček, Ing. Juraj Hôrkový, Jana Cihová

Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

01/2022 - 11/2024

Stav projektu pred realizáciou

Existencia štyroch kompostovísk (priamo v obci Beluša
a v obecnej časti Podhorie) so súhrnnou maximálnou
kapacitou 400 t/r. Absencia vhodnej technológie na
zber a zhodnocovanie BRKO v obci. Voľne umiestnené
kontajnery na odpad.

Cieľ projektu

Zabezpečenie kvalitnej stavebnej časti a technológie
kompostovania na obecných kompostárňach vrátane
potrebného technického vybavenia. Technické a
technologické vybavenie zberného dvora.
Rekonštrukcia a uzatvorenie kontajnerových stojísk so
zbernými nádobami.

Výstupy

Produkcia vlastného kompostu a zvýšenie množstva
zhodnoteného BRKO, predchádzanie vzniku odpadov,
čistejšie a estetickejšie okolie miest so zbernými
nádobami

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Počet zakúpených strojov, zníženie množstva KO, počet
uzatvorených kontajnerových stojísk.

101
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Beluša 2021 - 2027
Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania

Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov, kvalita dodávateľa

Poznámky

–

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť
subjektu

iného

odboru

alebo

Termín (mesiac/rok)

Príprava podkladov na
uskutočnenie zámeru

Obec Beluša

01/2022

Realizácia projektu

Externý dodávateľ

11/2024

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)

Realizácia projektu

2022 2024

Spolu

EU

SR

VÚC

Obec

390 000

331 500

39
000

0

19 500

0

390 000

331 500

0

19 500

0

39
000

Základné údaje o projektovom zámere č. 35
Názov projektu

Dobudovanie kanalizačnej siete, vodovodnej siete a
ČOV

Garant

Obec Beluša

Kontaktná osoba garanta

Ing. Juraj Hôrkový

Partneri garanta (spolupráca s ...)

Považská vodárenská spoločnosť a.s.

Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)

01/2021 – 12/2027

Stav projektu pred realizáciou

Na kanalizáciu nie sú napojené tieto ulice Beluše:
Podhorie, Kpt. Nálepku, Krížna, J.A. Komenského,
A. Sládkoviča, Hloža, J.Kráľa, Mlynská, Trenčianska,
P.O. Hviezdoslava, Staničná, J.Kollára, Zavažská,
Podmalenica, Rybníky, Slatinská
Na vodovodnú sieť nie je napojená časť Zavažská,
Regina dvor, Rybníky, Podmalenica, Podhorie- IBV
Malinová.
Rozšírenie technológie ČOV Beluša.

Cieľ projektu

Zabezpečenie kompletnej kanalizačnej a vodovodnej
siete v obci

Výstupy

Podpora vybudovania komplexnej technickej
infraštruktúry v obci

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Dĺžka novo vybudovanej kanalizačnej a vodovodnej
siete. Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na
novovybudovanú kanalizačnú a vodovodnú sieť.
Zvýšenie kapacity ČOV.

Zmluvné podmienky

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku
verejného obstarávania
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Riziká

Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných
zdrojov, kvalita dodávateľa

Poznámky

Investorom bude Považská vodárenská spoločnosť, a.s.,
financovanie pomocou EU

Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Externá projektová kancelária

Termín (mesiac/rok)

Vydanie stavebného povolenia

Stavebný úrad

11/2021

Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh

Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými
zamestnancami OÚ

03/2022

Realizácia projektu

Externý dodávateľ

8/2023– 03/2027

Kolaudácia

Špeciálny stavebný úrad

12/2027

Príprava projektovej dokumentácie

06/2021

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Náklady
spolu

z toho verejné zdroje

z toho
súkromné
zdroje

(eur)
EU

SR

VÚC

Obec

Spracovanie projektovej
dokumentácie

2021

Bude
doplnené

Bude
doplnen
é

Bude
doplnen
é

Bude
doplnené

Bude
doplnené

0

Realizácia projektu

2023 –
2027

Bude
doplnené

Bude
doplnen
é

Bude
doplnen
é

Bude
doplnené

Bude
doplnené

0

Bude
doplnen
é

Bude
doplnen
é

Bude
doplnené

Bude
doplnené

Spolu

30 270 000

Považská
vodárenská
spoločnosť,
a.s.

D REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť bližšie vysvetľuje ako realizáciu aktivít – popis postupov ich
inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia, tak aj hodnotenie a monitorovanie činností
počas ich priebehu, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou
akčných plánov. Záznamy z monitorovania budú priebežne dopĺňané počas obdobia realizácie
aktivít.
Hlavným komunikačným nástrojom obce Beluša je webová stránka so sprievodnými
komunikačnými kanálmi, akými sú napr. "Belušan Noviny občanov obce Beluša", oficiálna stránka
obce Beluša na sociálnej sieti Facebook a vývesky na obecných tabuliach. Komunikačná stratégia
v súvislosti s dokumentom PHRSR prebiehala kontinuálne počas celého obdobia tvorby
dokumentu a bude sa uskutočňovať aj v období realizácie jednotlivých zámerov.
Všestranným nástrojom komunikácie, ale aj hodnotenia, monitorovania a kontroly, je
materiál predkladaný na rokovanie zastupiteľstva. Vstupné údaje sú pripravované
zamestnancami obecného úradu v dostatočnom predstihu. Predkladaný materiál má vždy svojho
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predkladateľa – zodpovednú osobu, odborného garanta a na príprave sa podieľajú komisie
zastupiteľstva, ako aj poradné orgány.
Tab. č. R1 Komunikačný plán pre fázu realizácie PHRSR
P.
č.

Časový
rámec

Miesto
konania

Cieľová
skupina

Forma

Téma, ciele

Vstupné údaje

Výstupy

1.

02/2021

OcÚ

Poslanci

Seminár

Projektové
zámery na rok
2021

Základné údaje
o projektových
zámeroch

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

2.

02/2021

OcÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Projektové
zámery na rok
2021

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

Pripomienky a návrhy
občanov

3.

09/2021

OcÚ

Poslanci

Seminár

Projektové
zámery na rok
2022

Základné údaje
o projektových
zámeroch

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

4.

10/2021

OcÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Projektové
zámery na rok
2022

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

Pripomienky a návrhy
občanov

5.

11/2021

OcÚ

Poslanci

Seminár

Prepojenie
PHSR
a programového
rozpočtovania

Metodika
programového
rozpočtovania,
výsledky
hospodárenia
obce za rok 2021

Návrh štruktúry
programového
rozpočtu na rok 2022

6.

12/2021

OcÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Rozpočet obce
na rok 2022

Návrh rozpočtu
obce na rok 2022

Pripomienky a návrhy
občanov, ponuka pre
súkromných investorov

7.

09/2022

OcÚ

Poslanci

Seminár

Projektové
zámery na rok
2023

Základné údaje
o projektových
zámeroch

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

8.

10/2022

OcÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Projektové
zámery na rok
2023

Návrh časového,
inštitucionál-neho
a finančného
zabezpečenia
projektových
zámerov na rok
2023

Pripomienky a návrhy
občanov

9.

11/2022

OcÚ

Poslanci

Seminár

Prepojenie
PHSR
a programového
rozpočtovania

Metodika
programového
rozpočtovania,

Návrh štruktúry
programového
rozpočtu na rok 2023

výsledky
hospodárenia
obce za rok 2022
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10.

12/2022

OcÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Rozpočet obce
na rok 2023

Návrh rozpočtu
obce na rok 2023

Pripomienky a návrhy
občanov, ponuka pre
súkromných investorov

11.

09/2023

OcÚ

Poslanci

Seminár

Projektové
zámery na rok
2024

Základné údaje
o projektových
zámeroch

Návrh časového,
inštitucionálneho
a finančného
zabezpečenia
projektových zámerov
na rok 2024

12.

10/2023

OcÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Projektové
zámery na rok
2024

Návrh časového,
inštitucionál-neho
a finančného
zabezpečenia
projektových
zámerov na rok
2024

Pripomienky a návrhy
občanov

Prepojenie
PHSR
a programového
rozpočtovania

Metodika
programového
rozpočtovania,

Návrh štruktúry
programového
rozpočtu na rok 2024

13.

11/2023

OcÚ

Poslanci

Seminár

výsledky
hospodárenia
obce za rok 2023

14.

12/2023

OcÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Rozpočet obce
na rok 2024

Návrh rozpočtu
obce na rok 2024

Pripomienky a návrhy
občanov, ponuka pre
súkromných investorov

15.

09/2024

OcÚ

Poslanci

Seminár

Projektové
zámery na rok
2025

Základné údaje
o projektových
zámeroch

Návrh časového,
inštitucionálneho
a finančného
zabezpečenia
projektových zámerov
na rok 2025

16.

10/2024

OcÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Projektové
zámery na rok
2025

Návrh časového,
inštitucionálneho
a finančného
zabezpečenia
projektových
zámerov na rok
2025

Pripomienky a návrhy
občanov

17.

11/2024

OcÚ

Poslanci

Seminár

Prepojenie
PHRSR
a programového
rozpočtovania

Metodika
programového
rozpočtovania,

Návrh štruktúry
programového
rozpočtu na rok 2025

výsledky
hospodárenia
obce za rok 2024

18.

12/2024

OcÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Rozpočet obce
na rok 2025

Návrh rozpočtu
obce na rok 2025

Pripomienky a návrhy
občanov, ponuka pre
súkromných investorov

19.

09/2025

OcÚ

Poslanci

Seminár

Projektové
zámery na rok
2026

Základné údaje
o projektových
zámeroch

Návrh časového,
inštitucionálneho
a finančného
zabezpečenia
projektových zámerov
na rok 2026

20.

10/2025

OcÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Projektové
zámery na rok
2026

Návrh časového,
inštitucionál-neho
a finančného
zabezpečenia
projektových

Pripomienky a návrhy
občanov
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zámerov na rok
2026
21.

11/2025

OcÚ

Poslanci

Seminár

Prepojenie
PHSR
a programové
ho
rozpočtovania

Metodika
programového
rozpočtovania,

Návrh štruktúry
programového
rozpočtu na rok 2026

výsledky
hospodárenia
obce za rok 2025

22.

12/2025

OcÚ

Občania

verejné
prerokova
-nie

Rozpočet obce
na rok 2026

Návrh rozpočtu
obce na rok 2026

Pripomienky a návrhy
občanov, ponuka pre
súkromných investorov

23.

09/2026

OcÚ

Poslanci

Seminár

Projektové
zámery na rok
2027

Základné údaje
o projektových
zámeroch

Návrh časového,
inštitucionálneho
a finančného
zabezpečenia
projektových zámerov
na rok 2027

24.

10/2026

OcÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Projektové
zámery na rok
2027

Návrh časového,
inštitucionálneho
a finančného
zabezpečenia
projektových
zámerov na rok
2027

Pripomienky a návrhy
občanov

25.

11/2026

OcÚ

Poslanci

Seminár

Prepojenie
PHRSR
a programového
rozpočtovania

Metodika
programového
rozpočtovania,

Návrh štruktúry
programového
rozpočtu na rok 2027

výsledky
hospodárenia
obce za rok 2026

26.

12/2026

OcÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Rozpočet obce
na rok 2027

Návrh rozpočtu
obce na rok 2027

Pripomienky a návrhy
občanov, ponuka pre
súkromných investorov

27.

09/2027

OcÚ

Poslanci

Seminár

Projektové
zámery na rok
2028

Základné údaje
o projektových
zámeroch

Návrh časového,
inštitucionálneho
a finančného
zabezpečenia
projektových zámerov
na rok 2028

28.

10/2027

OcÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Projektové
zámery na rok
2028

Návrh časového,
inštitucionál-neho
a finančného
zabezpečenia
projektových
zámerov na rok
2028

Pripomienky a návrhy
občanov

29.

11/2027

OcÚ

Poslanci

Seminár

Prepojenie
PHRSR
a programového
rozpočtovania

Metodika
programového
rozpočtovania,

Návrh štruktúry
programového
rozpočtu na rok 2028

Rozpočet obce
na rok 2028

Návrh rozpočtu
obce na rok 2028

30.

12/2027

OcÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

výsledky
hospodárenia
obce za rok 2027
Pripomienky a návrhy
občanov, ponuka pre
súkromných investorov
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MONITOROVANIE A HODNOTENIE

Strategické plánovanie je nepretržitý proces zabezpečovania rovnováhy medzi cieľmi a
možnosťami obce v neustále meniacom sa prostredí. Účelom strategického plánovania je stanoviť
ciele a spôsob ich dosiahnutia. Hlavnými procesmi strategického plánovania sú:

Tab. č. R2 Kritéria hodnotenia PHSR (bude doplnené)
P. č.

Skupina kritérií
Kritérium

Rozsah bodového
hodnotenia

1.

Obsah dokumentu

0-4

2.

Väzby
dokumentu
na
iné
strategické dokumenty na miestnej,
regionálnej a národnej úrovni

0-4

3.

Súlad
navrhovanej
stratégie
s potenciálom územia/zdrojmi

0-4

4.

Postupy
a monitorovania

0-4

5.

Zrozumiteľnosť dokumentu
Spolu

Váha kritéria/ Body

hodnotenia

0-4

Poznámka
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Tab. č. R 5 - Plán hodnotenia a monitorovania
Plán priebežných hodnotení PHRSR na programové obdobie 2021-2027
Typ hodnotenia

Vykonať

Dôvod vykonania/periodicita

Strategické hodnotenie

2021-2027

Podľa rozhodnutia obce/koordinátora PHRSR a vzniknutej
spoločenskej potreby.

celého

2021-2027

Každoročne v zmysle príslušných ustanovení Zákona NRSR
539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
v termíne do 3. mesiaca príslušného roku.

časti

2021-2027

Téma hodnotenia: Ak bola téma identifikovaná ako
riziková časť vo výročnej monitorovacej správe za
predchádzajúci kalendárny rok.

Ad hoc mimoriadne hodnotenie
PHRSR

2021-2027

Pri značnom odklone od stanovených cieľov alebo zmene
stanovených cieľov jednotlivých prioritných oblastí alebo
zmene hodnôt ukazovateľov. Pri návrhu na revíziu PHRSR.

Ad hoc
PHRSR

hodnotenie

celého

2021-2027

Na základe rozhodnutia starostu v zmysle príslušných
predpisov, na základe rozhodnutia kontrolného orgánu
obce, na základe podnetu poslancov, na základe
protokolu Národného kontrolného úradu SR, na základe
správy auditu.

Ad hoc
PHRSR

hodnotenie

celého

2027

Na základe rozhodnutia starostu o príprave PHRSR na
nasledovné programové obdobie po roku 2027.

Operatívne hodnotenie
Ad hoc
PHRSR
Tematické
PHRSR

hodnotenie

hodnotenie

Akčný plán na obdobie trvania PHRSR
Významnou súčasťou realizačnej časti PHRSR je tiež akčný plán spracovaný na obdobie
rokov 2021-2027. Ide o formulár slúžiaci ako monitorovací nástroj obsahujúci zoznam zámerov
roztriedených podľa jednotlivých oblastí – hospodárskej, sociálnej a environmentálnej. Ku
každému zámeru je v rámci akčného plánu pridelený termín realizácie, výška potrebných
zdrojov a garant, ktorého úlohou je zabezpečiť realizáciu daného zámeru. O napĺňaní
jednotlivých zámerov obec vypracováva Správu o plnení akčného plánu, ktorej cieľom je
poskytnúť komplexnú informáciu o úspešnosti samosprávy v snahe dosiahnuť stanovenú víziu.
Správa o plnení akčného plánu je k dispozícii samospráve i širokej verejnosti.
Akčný plán pre Hospodársku oblasť v obci Beluša
Priorita A) – Technická vybavenosť obce
Opatrenie, aktivita

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

Opatrenie 1.1 Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov
1.1.1 Rekonštrukcia komunikácií do
častí Podmalenica

2021 – 2022

Obec Beluša

30 800

1.1.2 Obnova a debariérizácia
jestvujúcich chodníkov pre peších

2021 - 2024

Obec Beluša

200 000

1.1.3 Oprava miestnych komunikácii

2024 - 2027

Obec Beluša

650 000
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Opatrenie 1.2 Technická vybavenosť obce
1.2.1 Zlepšenie bezpečnosti peších na
cestách

2021 - 2027

Obec Beluša

125 000

1.2.2 Zvýšenie bezpečnosti peších a
cyklistov pri priechode železničnou
traťou

2025 - 2026

Obec Beluša

30 000

1.2.3 Rekonštrukcia verejného
osvetlenia

2023 - 2024

Obec Beluša

180 000

1.2.4 Bezpečné sprístupnenie
železničnej zastávky Beluša

2022 - 2025

Obec Beluša

120 000

1.2.5 Bezbariérové verejné budovy

2022-2023

Obec Beluša

105 000

1.2.6 Modernizácia verejného
rozhlasu v Beluši

2023 - 2024

Obec Beluša

150 000

1.2.7 Smart technológie: inteligentné
zastávky autobusu

2026 - 2027

Obec Beluša

45 000

Opatrenie 1.3 Zvýšenie technického vybavenia obecného úradu v oblasti IKT a zabezpečenie on-line
služieb
1.3.1 Nákup a inštalácia moderných
IKT technológií, nákup potrebných
softvérov umožňujúcich rozšírenie online služieb

2021 - 2027

Obec Beluša

18 000

Priorita B) – Podpora cestovného ruchu
Opatrenie 1.4 Regenerácia Belušských Slatín
1.4.1 Regenerácia Belušských Slatín

2022 - 2025

Obec Beluša

3,59 mil.

Opatrenie 1.5 Riešenie infraštruktúry cyklistickej dopravy
1.5.1 Budovanie cyklotrás v obci
a v Strážovských vrchoch

2023-2026

Obec Beluša

93 500

Opatrenie 1.6 Rekonštrukcia sakrálnych pamiatok v obci
1.6.1 Obnova historických sakrálnych
pamiatok

2021 - 2026

Obec Beluša

150 000

Priorita C) – Podpora zamestnanosti
Opatrenie 1.7 Zabezpečenie ďalšieho vzdelávania zamestnancov obecného úradu
1.7.1 Organizovanie vzdelávacích
kurzov pre zamestnancov obecného
úradu v oblasti cudzích jazykov

2022 - 2027

Obec Beluša

15 000

Opatrenie 1.8 Rozširovanie vhodných lokalít pre podnikateľské aktivity
1.8.1 Výber a rozširovanie vhodných
lokalít pre výstavbu priemyselných
závodov a budovanie príslušnej
technickej a dopravnej infraštruktúry k
závodom

2026 - 2024

Obec Beluša

380 000

1.8.2 Výber a príprava vhodnej
lokality pre umiestnenie supermarketu
v obci

2022 - 2025

Obec Beluša

850 000

Akčný plán pre Sociálnu oblasť v obci Beluša
Priorita E) – Zabezpečenie kvalitnej občianskej vybavenosti
Opatrenie, aktivita

Termín (rok)

Zodpovedný

Opatrenie 2.1 Rozširovanie vhodných lokalít pre výstavbu IBV a HBV

Financovanie
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2.1.1 Výber a úprava lokalít
vhodných pre výstavbu IBV a HBV
prostredia a zamestnanie potrebného
personálu

2021-2025

Obec Beluša

15 000

Opatrenie 2.2 Podpora transformácie niektorých zariadení sociálnej starostlivosti
2.2.1 Podpora transformácie
niektorých zariadení sociálnej
starostlivosti na integrované komunitné
a menšie centrá sociálnych služieb pre
jednotlivé skupiny obyvateľstva

2022 - 2026

Obec Beluša

1 800 000

Opatrenie 2.3 Revitalizácia centra obce Beluša
2.3.1 Revitalizácia verejného
priestranstva v centre obce - Námestie
v centre obce

2021 - 2023

Obec Beluša

2022 - 2026

Obec Beluša

900 000

Opatrenie 2.4 Parkovacia politika
2.4.1 Záchytné parkovisko v blízkosti
centrálnej zóny

450 000

Priorita F) – Zlepšenie kvality a kapacity školských a zdravotníckych zariadení
Opatrenie 2.5 Rekonštrukcia a zvyšovanie kapacity školských zariadení
2.5.1 Zvýšenie kapacity základnej
školy a materskej školy Beluša

2023 - 2026

2.5.2 Rekonštrukcia budovy II. stupňa
základnej školy - pokračovanie

2023 - 2024

Obec Beluša

1 050 000

Obec Beluša

392 500

Opatrenie 2.6 Zdravotnícke zariadenia a pomoc k ich prístupnosti
2.6.1 Skvalitnenie služieb zdravotného
strediska v Beluši

2025 - 2027

2.6.2 Pomoc pri osobnej doprave za
zdravotnou starostlivosťou

2025 - 2026

Obec Beluša
1 000 000
Obec Beluša
45 000

Priorita G) – Podpora voľnočasových aktivít obyvateľov MČ
Opatrenie 2.7 Rekonštrukcia kultúrneho domu
2.7.1 Rekonštrukcia kultúrneho domu

2024 - 2027

Obec Beluša

920 000

2.8.1 Športový areál Beluša - Hloža

2021 - 2027

Obec Beluša

500 000

2.8.2 Športový areál Beluša

2023 - 2026

Obec Beluša

2 700 000

Opatrenie 2.8 Športové areály v obci

Akčný plán pre Environmentálnu oblasť v obci Beluša
Priorita I) – Zabezpečenie energetickej efektívnosti budov
Opatrenie, aktivita

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

Opatrenie 3.1 Energetická efektívnosť budov
3.1.1 Zníženie energetickej náročnosti
verejných budov, nájomného a
sociálneho bytového domu

2023 - 2025

Obec Beluša
300 000

Priorita J) – Realizácia opatrení na prispôsobenie zmenám klímy a ochranu životného prostredia
Opatrenie 3.2 Revitalizácia a udržiavanie zelene v obci
3.2.1 Revitalizácia a údržba zelene,
zelený park v obci

2021 - 2027

Obec Beluša

Opatrenie 3.3 Ochrana pred povodňami a vodozádržné opatrenia

415 000
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3.3.1Ochrana pred povodňami

2024 - 2027

Obec Beluša

650 000

Vodozádržné opatrenia

2021 - 2023

Obec Beluša

1 400 000

Opatrenie 3.4 Opatrenia na znižovanie emisií hluku z dopravy
3.4.1 Opatrenia na znižovanie emisií
hluku z dopravy

2024 - 2027

Obec Beluša

800 000

Priorita K) – Odpadové hospodárstvo a dobudovanie technickej infraštruktúry v obci
Opatrenie 3.5 Rozšírenie verejnej kanalizácie, vodovodu a zvýšenie kapacity ČOV
3.5.1 Dobudovanie kanalizačnej siete,
vodovodnej siete a ČOV

2021 - 2027

Obec Beluša

30 270 000

Opatrenie 3.6 Predchádzanie vzniku odpadov
3.6.1 Technické a technologické
vybavenie na predchádzanie vzniku
odpadov

2022 - 2024

Obec Beluša
390 000

Akčný plán na obdobie trvania PHRSR - Monitorovanie a hodnotenie
Správa o plnení akčného plánu obce Beluša k ______ bola spracovaná v zmysle Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Beluša na obdobie rokov 2021 - 2027, časť
C – Programová časť. Cieľom monitoringu Akčného plánu obce je zostaviť komplexnú informáciu
o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHSR obce počas celého obdobia platnosti dokumentu
v rokoch 2021-2027. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť.
Akčný plán obce Beluša je zoradený podľa priorít, oblastí a opatrení. Ku každému opatreniu je
priradený garant – odborný útvar miestneho úradu, resp. externý odborník, ktoré úlohou je
zabezpečiť realizáciu navrhnutých aktivít a monitorovať ich plnenie. Odpočet aktivít v akčnom
pláne je spracovaný z pohľadu obce Beluša, v niektorých prípadoch je ako realizátor danej
aktivity uvedený iný subjekt (investor, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.) V akčnom
pláne sú vymenované aktivity bežného, kapitálového a podporného charakteru v časovom
slede, resp. súbežne. Ide o aktivity, ktoré je potrebné realizovať v ďalšom období. Akčný plán
je spracovaný na základe údajov v schválenom rozpočte obce Beluša, schválených strategických
dokumentoch obce Beluša a údajov odborných útvarov obecného úradu.
Aktuálna verzia akčného plánu sa nachádza na webovej stránke www.belusa.sk.
Pripomienky k akčnému plánu obce Beluša je možné zaslať e-mailom na adresu _______.
Ďalší monitoring akčného plánu sa uskutoční ku dňu ________.
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Zápis o prerokovaní strategického dokumentu v komisiách samosprávy
Názov dokumentu: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Beluša 2021 –
2027
Pripomienkovanie realizoval: odborný útvar samosprávy (napr. kancelária starostu)
Termín pripomienkovania:
Oznam uverejnený: kde
Text dokumentu k dispozícii: kde
Spôsob doručenia pripomienok: poštou, do schránky, e-mailom a pod.
Priamo oslovené subjekty: výbory, mimovládne organizácie a pod.
Pripomienka č. 1
Text pripomienky:
Pripomienka sa týka časti dokumentu:
Zaslal: názov komisie a dátum zasadnutia
Zdôvodnenie komisie:
Vyjadrenie odborného útvaru: pripomienku akceptujeme/neakceptujeme
Zdôvodnenie odborného útvaru:
…
Počet pripomienok: celkový počet: ..... akceptované: .....
Zápis spracoval: meno, funkcia, dňa, podpis
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E – FINANČNÁ ČASŤ
Obec Beluša plánuje na svoje aktivity využiť vlastný rozpočet v súčinnosti s možnosťami
využitia finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu Európskej únie a zo
štátnych fondov. V programovom období 2021 až 2027 môže na svoje projekty čerpať z nižšie
uvedených operačných programov. Pri jednotlivých operačných programoch uvádzame tie
prioritné osi a v rámci nich tie investičné priority, pri ktorých je Obec Beluša oprávnená žiadať
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:
• BUDE DOPLNENÉ v súlade s novým programovým obdobím 2021-2027
Formulár č. F 3 - Príklad modelu viaczdrojového financovania – intervenčná matica
Opatrenie

Celkové
náklady

Opatrenie 1.1

880 800

705
500

83 000

0

92 300

880
800

0

Opatrenie 1.2

600 000

510
000

60 000

0

30 000

600
000

0

Opatrenie 1.3

18 000

0

0

0

18 000

18 000

0

Opatrenie 1.4

3 590
000

0

0

0

20 000

20 000

3 480 000

Opatrenie 1.5

93 500

85 5
00

0

0

8000

93 500

0

Opatrenie 1.6

150 000

127
500

15 000

0

7500

150
000

0

Opatrenie 1.7

15 000

0

0

0

15 000

15 000

0

Opatrenie 1.8

2 730
000

BD

BD

BD

BD

BD

850 000

Spolu

8 077
300

1 42
8
500

158
000

0

190
800

3 747
300

4 330 000

Opatrenie 2.1

15 000

0

0

0

1000

1000

14 000

Opatrenie 2.2

1 800
000

1 50
9
600

177
600

0

112
800

1 800
000

0

Opatrenie 2.3

900 000

739
500

87 000

0

73 500

900
000

0

Opatrenie 2.4

1 442
500

1 22
6
125

144
250

0

72 125

1 442
500

0

Opatrenie 2.5

1 045
000

888
250

104
500

0

52 250

1 045
000

0

Opatrenie 2.6

920 000

756
500

89 000

0

74 500

920
000

0

Opatrenie 2.7

3 200
000

2 72
0
000

320
000

0

160
000

3 200
000

0

EÚ

Štát

VÚC

Obec

Spolu

Súkromné
zdroje
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Spolu

9 322
500

7 83
9
975

922
350

0

546
175

9 308
500

14 000

Opatrenie 3.1

300 000

246
500

29 000

0

24 500

300
000

0

Opatrenie 3.2

415 000

BD

BD

BD

BD

BD

BD

Opatrenie 3.3

2 050
000

1 74
2
500

205
000

0

102
500

2 050
000

0

Opatrenie 3.4

800 000

680
000

80 000

0

40 000

800
000

0

Opatrenie 3.5

390 000

331
500

39 000

0

19 500

390
000

0

Opatrenie 3.6

30 270
000

BD

BD

BD

BD

BD

BD

Spolu

34 225
000

3 00
0
500

3 353
500

0

1 676
750

34 225
000

0

Formulár č. F 5 – Indikatívny rozpočet - sumarizácia
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Spolu

I.

Hospodárska politika – oblasť

1 153
900

1 153
900

1 153
900

1 153
900

1 153
900

1 153
900

1 153 8 077 3
900 00 mil. €

II.

Sociálna politika – oblasť

1 331
785

1 331
785

1 331
785

1 331
785

1 331
785

1 331
785

1 331 9 322 5
785 00 mil. €

III.

Environmentálna politika – oblasť 4 889
285

4 889
285

4 889
285

4 889
285

4 889
285

4 889
285

4 889
285

34 225
000 mil.
€
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ZÁVER

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Beluša na roky 2021 - 2027
predstavuje strednodobý plánovací dokument, ktorého úlohou je detailne rozpracovať rozvojovú
stratégiu do najbližších rokov. Záujmom samosprávy je samozrejme, aby obec Beluša smerovala
k udržateľnému hospodárskemu rozvoju a napĺňala čo najvýstižnejšie vopred načrtnutú víziu.
Tieto požiadavky boli tiež dôvodom, prečo PHRSR vznikalo s úsilím širokej skupiny zúčastnených
členov pracovných skupín, pracovníkov samosprávy, ako aj externých odborníkov, z ktorých
všetci prispeli k formulácii súčasných potrieb obyvateľstva i regiónu, v ktorom žijú, o ktorý sa
starajú a na ktorom im záleží.
Predkladaný dokument bol pripravený v súlade s novou metodikou na vypracovanie
programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja, pričom rešpektuje výsledky analýz,
identifikáciu problémov, ako aj možnosti realizácie rozvojových zámerov, podporené
endogénnymi i exogénnymi faktormi. Napriek tomu, že nie je možné stopercentne prognózovať
situáciu o päť či sedem rokov, toto PHRSR predstavuje pomerne detailný program nielen
plánovaných aktivít, ale aj ich finančný a realizačný plán, ktorý vytvára skutočnú, použiteľnú
a nápomocnú koncepciu rozvoja.
S novým programovým obdobím prichádzajú pre samosprávy obcí aj nové výzvy.
V prvom rade je pre obec výzvou fungovať v takej miere, ktorá zabezpečí, aby obyvatelia boli
hrdí na miesto, kde žijú. Zámerom tejto stratégie rozvoja je naplniť opatrenia v súlade
s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, ktoré obyvateľom obce Beluša poskytnú kvalitu života
na čo najlepšej dosiahnuteľnej úrovni.
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PRÍLOHY
Ú2 Zámer spracovania PHSR

Názov dokumentu
Forma spracovania
Riadenie
procesu
spracovania
Obdobie spracovania
Financovanie
spracovania

-

Zámer spracovania PHSR
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Beluša na
roky 2021 - 2027
PHRSR bolo vypracované externými odborníkmi v spolupráci
s pracovníkmi samosprávy
Proces spracovania dokumentu prebiehal za účasti pracovných skupín,
ktoré mali za úlohu riadiť jednotlivé oblasti pôsobnosti: hospodársku,
environmentálnu a sociálnu
Dokument bol spracovávaný v období od 11/2020 – 2/2021
Harmonogram spracovania je bližšie rozpracovaný vo formulári Ú3
náklady na vlastné spracovanie – experti (vyjadrené v osobohodinách)
náklady na získanie informačných podkladov – štatistiky, analýzy,
prognózy, dotazníky,
náklady na stretnutia – pracovné skupiny a verejnosť,
náklady na publicitu – tlač informačných materiálov, úprava
elektronických médií.

Ú3 – Harmonogram spracovania PHRSR

2020

Termín
Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Záver

2021

XI

XII

I

II
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Ú6 Zoznam členov pracovných skupín
Zoznam členov pracovných skupín
Hospodárska skupina
Meno

Funkcia v pracovnom zaradení

Ing. Zuzana Kulichová
Ing. Igor Guliš
Ing. Juraj Hôrkový
Sociálna skupina
Mgr. Zdena Hyžáková
Jana Belobradová
Environmentálna skupina
Mgr. Andrej Petríček
Jana Cihová
Ing. Henrieta Strapková

Ú8 Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov
Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov
Názov dokumentu

Platnosť
dokumentu

Úroveň
dokumentu

Zdroj

Stratégia Európa 2020

2020

európska

http://www.eu2020.gov.sk

Partnerská dohoda SR na
roky 2014 – 2020

2020

národná

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/

Národná stratégia
regionálneho rozvoja SR
(NSRR)

2030

národná

http://www.telecom.gov.sk

Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja
Trenčianskeho
samosprávneho kraja 2013
- 2023

2023

regionálna

Územný plán obce Beluša

od 2013

lokálna

http://www.belusa.sk

Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce
Beluša 2014 - 2020

2020

lokálna

http://www.belusa.sk

http://www.tsk.sk

A1 Zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych dát
Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát
Oblasť dát /téma

Zdroj dát

Webová stránka

Obyvateľstvo

Štatistický úrad SR

http://slovak.statistics.sk

Obecný úrad

http://www.belusa.sk

Domový a bytový fond

Štatistický úrad SR

http://slovak.statistics.sk

Občianska vybavenosť

Obecný úrad

http://www.belusa.sk
http://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html

117
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Beluša 2021 - 2027
Mestská a obecná
štatistika
Technická infraštruktúra

Obecný úrad

http://www.belusa.sk

Ekonomická štruktúra

Databáza všetkých firiem
Slovenska

https://www.vsetkyfirmy.sk/

Obecný úrad

http://www.belusa.sk

Rozpočet a finančné
hospodárenie obce

Obecný úrad

http://www.belusa.sk

Poloha

Atlas krajiny SR

http://www.enviroportal.sk/

Google Earth

https://www.google.com/earth/

Atlas krajiny SR

http://www.enviroportal.sk/

Google Earth

https://www.google.com/earth/

Portál cestnej databanky

http://www.cdb.sk

Prírodné podmienky

Atlas krajiny SR

http://www.enviroportal.sk/

Využitie zeme

Katastrálny portál SR

http://www.katasterportal.sk/kapor/

Životné prostredie

Štátna ochrana prírody SR

http://www.sopsr.sk/web/

Doprava a dostupnosť
územia

A14 Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík
Druh rizika

Objekt rizika

Zdroj rizika

Nežiaduce
dôsledky

Pravdepodobnosť

Individuálne

Nedostatočná
odborná
pripravenosť
pracovného tímu

Profily členov
pracovného tímu

Neodborná,
nedostatočná
rozpracovanosť
stratégie rozvoja

Nízka

Technické

Nevysporiadanie
pozemkov, chybná
projektová
dokumentácia

Projektová
dokumentácia,

Nemožnosť
realizovať
projekt, časové
oneskorenie,
predraženie
projektu

Veľmi nízka

Ekologické

Poškodzovanie
životného prostredia
projektovými
aktivitami

Interné dokumenty
obce

Negatívny
dopad až
degradácia
životného
prostredia

Veľmi nízka

Sociálne

Vnímanie
projektových
investícií obyvateľmi

Obyvateľstvo obce

Obyvateľstvo
nebude súčinné
pri realizácii –
napr.
vysporiadavanie
pozemkov

Nízka

Ekonomické

Rizikové
zaobchádzanie
s rozpočtom
samosprávy

Rozpočet obce

Zadlženie obce,
nútená správa

Veľmi nízka

stavebné povolenia
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Z 1 - Schválenie PHRSR

Dokument

-

Spracovanie

-

Prerokovanie
Schválenie

-

Schválenie PHRSR
Názov: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Beluša na roky
2021 - 2027
Štruktúra: hlavné časti dokumentu sú tieto:
o analytická časť (A)
o strategická časť (B)
o programová časť (C)
o realizačná časť (D)
o finančná časť (E)
o záver
Forma spracovania: PHRSR bolo vypracované externými odborníkmi v spolupráci
s pracovníkmi samosprávy
Obdobie spracovania: 11/2020 – 2/2021
Riadiaci tím – počet členov: 3
Pracovné skupiny – počet skupín: 3, počet členov: hospodárska skupina – 3 členovia,
sociálna skupina – 2 členovia, environmentálna skupina – 3 členovia
Externá odborná spolupráca: spoločnosť e-Gemini s. r. o.
Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou – prostredníctvom www stránky obce
Náklady na spracovanie: bude doplnené
Prerokovanie v orgánoch samosprávy
Verejné pripomienkovanie
Návrh na uznesenie zastupiteľstva

