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Úvod
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (skrátene PHSR alebo Program rozvoja obce)
je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja
obce. Bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
v znení zákona č. 309/2014 Z.z. Garantom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
je obecná samospráva, užívateľmi programu sú všetci občania, podnikatelia, súčasné a budúce
inštitúcie v obci.
Realizácia Programu rozvoja obce je podmienkou zlepšenia kvality života obyvateľov obce, ktorí
tu nie sú postavení do pasívnej úlohy, ale aj ako partneri.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce sa tvoril v roku 2015. Na identifikovaní vízie,
slabých a silných stránok, príležitostí a ohrození obce, posúdení vplyvu inštitúcií v obci, analýze
konkurencie pracovala obecná skupina počas troch workshopov pod vedením spracovateľa
PHSR – OZ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov. Výsledkom je programový dokument, ktorý sa
opiera o potenciál obce, jej aktuálne potreby a možnosti.
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Časť 1 - Analytická časť
Časť 1.A - Analýza vnútorného prostredia
Demografický potenciál
Vývoj počtu obyvateľov v obci bol v období rokov 2006 – 2014 pomerne stabilný. Vrchol
dosiahol v rokoch 2010 – 2011 s počtom 795. V roku 2014 bol počet obyvateľov o 10 vyšší ako
v roku 2006. V tomto období sa striedali prirodzené prírastky s úbytkami, ako aj saldo migrácie,
čo malo rovnaký vplyv na striedanie celkových prírastkov a úbytkov (Tab. 1 – 4).
Tab. 1 Počet obyvateľov v rr. 2006 - 2014
Rok
Počet obyvateľov

2006
778

2007
774

2008
777

2009
790

2010
795

2011
795

2012
793

2013
777

2014
788

Zdroj: Štatistický úrad SR

Tab. 2 Prirodzený prírastok / úbytok obyvateľstva v rr. 2006 - 2014
Rok
Počet živonarodených
detí
Počet zomretých
Prirodzený prírastok

2006
12

2007
4

2008
8

2009
9

2010
10

2011
7

2012
3

2013
6

2014
7

13
-1

11
-7

3
5

4
5

5
5

12
-5

6
-3

11
-5

10
-3

Zdroj: Štatistický úrad SR

Tab. 3 Migrácia obyvateľstva - prírastok (úbytok) obyvateľstva v rr. 2006 - 2014
Rok
Prisťahovalí
Vysťahovalí
Prírastok
(úbytok) sťahov.

2006
13
14
-1

2007
9
6
3

2008
17
19
-2

2009
10
2
8

2010
13
13
0

2011
11
12
-1

2012
7
6
1

2013
4
15
-11

2014
24
10
14

Zdroj: Štatistický úrad SR

Tab. 4 Celkový prírastok (úbytok) obyvateľstva v rr. 2006 - 2014
Ukazov./rok
Prirodzený
prírastok
Migrácia

Celkový prírastok
Zdroj: Štatistický úrad SR

2006
-1

2007
-7

2008
5

2009
5

2010
5

2011
-5

2012
-3

2013
-5

2014
-3

-1
-2

3
-4

-2
3

8
13

0
5

-1
-6

1
-2

-11
-16

14
11
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Ekonomický rozvoj
Zamestnanosť a podnikanie
Vývoj zamestnanosti ovplyvňuje hospodárska kríza rovnako ako v iných oblastiach. Obyvatelia
obce zväčša dochádzajú do práce do okolitých miest (Ružomberok, Dolný Kubín) alebo väčších
obcí s vyššou možnosťou uplatnenia. Popri obci prechádza hlavný cestný ťah Dolný Kubín –
Ružomberok, vďaka čomu majú obyvatelia autobusové spojenie s dvomi strategickými mestami.
Časť obyvateľov sa živí prevádzkovaním rôznych živností alebo využívajú prírodný potenciál
krajiny a venujú sa rôznym službám, alebo ťažbe a spracovávaniu dreva.
V roku 2011 došlo k prudkému nárastu podnikateľských subjektov, ktorých počet sa v súčasnosti
opäť znižuje. V obci je vytvorený veľký priestor na podnikanie v drevospracujúcom priemysle,
ťažbe dreva, alebo v drobných službách a v cestovnom ruchu.
Služby sú väčšinou vykonávané v menších prevádzkach a to úpravou rodinných domov malými
podnikateľmi a živnostníkmi.
V obci sú dostupné služby:
- stravovanie, ubytovanie - penzión Jánošíkova krčma,
- predaj potravín, rozličného tovaru,
- občerstvenie - Expreso – vináreň,
- kamenárstvo,
- opravovňa elektrospotrebičov,
- opravovňa automobilov,
- predaj športových potrieb, predaj šijacích a pletacích strojov,
- čistenie peria,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien, montáže sadrokartónu, natieranie, kladenie zámkovej
dlažby, betonárske práce, sklenárske práce.
Zoznam najvýznamnejších firiem v obci:
- AUSTRUCK s.r.o.,
- FORTUNA CAFÉ, s. r. o.,
- Imunológia s. r. o.,
- JAPO GROUP, s.r.o.,
- LJ - Team, s. r. o.,
- Princessburda, s. r. o.,
- RT s.r.o.,
- Veronika Husarčíková – PRINCESS,
- VOPA spol. s r.o. (Janošíkova krčma).

Tab. 5 Právnické osoby pôsobiace v obci a v okrese Ružomberok
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Organizácie zamerané na tvorbu zisku
z toho
Názov územia
spolu

Okres Ružomberok

akciové
spoločnosti

spoločnosti
s ručením
obmedz.

45

937

1 058

družstvá

štátne
podniky

16

obecné
podniky

-

x

ostat.
ziskovo
orient.
jednotky

Neziskové
organizácie
spolu

38

Valaská Dubová
13
11
x
Zdroj: Štatistický úrad SR (MOŠ 2012),http://naseobce.sk/mesta-a-obce/2668-valaska-dubova/firmy-a-organizacie

528
2

Tab. 6 Fyzické osoby pôsobiace v obci a v okrese Ružomberok
v tom
Názov územia

Fyzické osoby
spolu
živnostníci

Okres Ružomberok

3 926

slobodné
povolania

3 653

súkromne hospodáriaci
roľníci
198

Valaská Dubová
65
63
1
Zdroj: Štatistický úrad SR (MOŠ 2012),http://naseobce.sk/mesta-a-obce/2668-valaska-dubova/firmy-a-organizacie

Zdroj: http://naseobce.sk/mesta-a-obce/2668-valaska-dubova/firmy-a-organizacie

Počet aktívnych organizácií: 76.
Všetkých organizácií: 173.
Tab. 7 Podniky v obci podľa veľkostnej štruktúry zamestnancov

75
1
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Veľkosť podniku
podľa počtu zamestnancov
0-19
20-49
50-249
250 a viac
Nezistený

Počet
k 31.12.2005
4
-

Počet
k 31.12.2014
11
-

Zdroj: Štatistický úrad SR

Obec má záujem na rozvoji malého a stredného podnikania ako hlavného akcelerátora rozvoja
obce.
Nezamestnanosť
V obci sa od roku 2011 zvýšila nezamestnanosť z 37 na 64 osôb v roku 2012 a 31 osôb v roku
2013. V roku 2014 sa počet evidovaných uchádzačov o zamestnananie znížil na 46.
Obec by chcela znížiť nezamestnanosť rozvojom pracovných príležitostí hlavne v oblasti výroby,
rekreácie a cestovného ruchu.
Tab. 8 Evidovaní uchádzači o zamestnanie v rr. 2011 - 2014
Rok
Muži
Ženy
Spolu

2011
18
19
37

2012
35
29
64

Zdroj: Štatistický úrad SR

Samospráva
Starosta: Igor Tulinský.
Počet poslancov: 7 Mgr. Karol Holubčík,
Mgr. Marián Jantek,
Ing. Jozef Kendera,
Mgr. Martin Kereškéni,
Ing. Blažej Lakoštík,
JUDr. Zuzana Lúčanová,
Mgr. Miroslav Zajac PhD.
Zástupca starostu obce: Mgr. Miroslav Zajac, PhD.

Komisie Obecného zastupiteľstva:

2013
34
27
61

2014
29
17
46
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Komisia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia predseda: Ing. Blažej Lakoštík,
členovia: JUDr. Zuzana Lúčanová,
Ing. Peter Lindner,
Ing. Peter Bekeš,
Ing. Marek Bačík.
Komisia pre mládež, šport a kultúru, cestovný ruch a školstvo predseda: Mgr. Karol Holubčík,
členovia: Mgr. Jaroslav Kržka,
Jaroslav Lakoštík,
Milan Kereškéni,
Marián Tholt.
Finančná komisia predseda: Ing. Jozef Kendera,
členovia: Monika Lacová,
Martina Pristášová.
Komisiapre sociálne otázky, verejný poriadok predseda: Mgr. Marián Jantek,
členovia: JUDr. Lenka Mišalová,
Bc. Juraj Kadubec,
Mgr. Martin Kereškéni.
Počet pracovníkov obce: 5.
Počet podaných projektov za posledných 5 rokov: 11.
Počet realizovaných projektov za posledných 5 rokov: 7 veľkých projektov v sume 507 451 eur.
Partnerskou obcou je obec Třanovice v ČR.
Spolupráca sa týka kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, rozvoja turizmu
a rekreácie, výmeny skúseností a poznatkov.
Občianske združenia:
 Chočský vysokohorský turistický klub,
 Telovýchovná jednota Valaská Dubová.
V obci nie sú zaregistrované žiadne neziskové organizácie.

Obec hospodárila v rokoch 2013 a 2014 s kladným hospodárskym výsledkom.
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Tab. 9 Rozpočet obce k 31.12.2013 v €

Príjmy celkom -

Rozpočet
schválený
241718,00

Rozpočet
po zmenách
296049,31

231718,00
0,00
10000,00
0,00
240035,00

281441,65
199,00
10000,00
4408,66
278199,46

273241,13
199,00
0,00
4408,66
257753,82

153831,00
8022,00
3490,00
74692,00
+1683,00

177625,60
5718,00
5540,00
89315,86
+17849,85

160192,30
2717,47
5528,19
89315,86
+20094,97

Rozpočet
schválený
278413,00

Rozpočet
po zmenách
283048,00

268413,00
0,00
10000,00
0,00
277213,00

267861,00
3210,00
10000,00
1977,00
268774,00

261487,16
3210,00
0,00
3901,18
255483,09

191113,00
3000,00
5800,00
77300,00
+1200,00

197492,00
0,00
5800,00
65482,00
+14274,00

180280,40
0,00
5786,53
69416,16
+13115,25

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce

Plnenie
277848,79

Tab. 10 Rozpočet obce k 31.12.2014 v €

Príjmy celkom z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce

Plnenie
268598,34

Vzdelávanie
V obci pôsobí Základná škola s materskou školou.
Budova ZŠ a MŠ: skončená vonkajšia rekonštrukcia – výmena okien a zateplenie, potrebná je
vnútorná rekonštrukcia, problém s kúrením, nadmerná vlhkosť, plesnivenie stien. Treba
zabezpečiť digestor – potvrdený havarijný stav (zvnútra budovy). Budova bola zateplená, ale bez
potrebnej izolácie jej základov. Zároveň sú tu nefunkčné splachovače detských WC, nefunkčný
sprchovací kút – ťažké je dodržať hygienické požiadavky, nedostatočné osvetlenie priestorov
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MŠ, zastaralé a skratové svietidlá, nevyhovujúce a rozbité stoličky a stoly pre deti aj učiteľky,
staré nevyhovujúce podlahy.
V budove je školský klub detí a jedáleň.
Počet žiakov v materskej škole od roku 2005 do roku 2009 narástol z 9 na 21, od roku 2009
klesol na 16 (Tab. 11).
Tab. 11 Počet žiakov v materskej škole v rr. 2005 - 2015
Rok
Počet
žiakov

2005
9

2006
18

2007
19

2008
22

2009
21

2010
19

2011
19

2012
15

2013
18

2014
17

2015
16

Zdroj: Štatistický úrad SR

Počet žiakov v základnej škole sa od roku 2005 do roku 2012 pohyboval sa od 14 do 26 žiakov.
V roku 2013 však navštevovalo školu len 11 žiakov a v roku 2014 len 6 žiakov, momentálne je
prevádzka školy pozastavená.
Tab. 12 Počet žiakov v základnej škole (roč. 1.-4.) v rr. 2005 - 2015
Rok
Počet
žiakov

2005
26

2006
22

2007
14

2008
14

2009
21

2010
18

2011
17

2012
24

2013
11

2014
6

Zdroj: Štatistický úrad SR

Kultúra
Kultúrne zariadenia v obci:
- knižnica – v priestoroch obecného úradu – nevyhovujúci stav,
- kultúrny dom – pozostávajúci z malej a veľkej sály – vyhovujúci stav.
Záujmové združenia, skupiny pôsobiace v kultúre:
- Farská charita od roku 1993,
- Spevácky chrámový zbor,
- Folklórna skupina Choč – harmonikári, spev,
- Detský spevokol.
Kultúrne podujatia organizované obcou – 15/rok.
Tab. 13 Prehľad najvýznamnejších pravidelných kultúrnych podujatí v obci
Názov kultúrneho podujatia
Novoročný koncert
Obecná zabíjačka
Maškarný ples, karneval
Deň Matiek
Deň detí

Organizátor
Obec
Obec
Obec
Obec
Obec, DHZ V. Dubová

Mesiac
Január
Január
Február
Máj
Jún

2015
0
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Cirkusové Varieté
Svätomichalské dni
Úcta k starším
Uvítanie detí
Mikuláš

Obec
Obec
Obec
Obec
Obec

Júl
September
Október
December
December

Kultúrne pamiatky:
- Jánošíkova krčma, 19 st., dobrý stav,
- Zvonica, 1831,
- Kostol sv. Michala, 1860, dobrý stav,
- Kríž na Brestovej,
- Krížová cesta a kríž na Žiarcoch.

Šport
Športové zariadenia v obci:
- futbalové ihrisko so šatňami – vyhovujúci stav – základná vybavenosť,
- detské ihrisko – základná vybavenosť,
- telocvičňa v ZŠ – základná vybavenosť.
Združenia pôsobiace v športe:
- aerobic – pravidelné stretnutia v priestoroch kultúrneho domu,
- Chočský vysokohorský turistický klub,
- OŠK Valaská Dubová o stolný tenis,
o futbal,
o turistický oddiel.
V obci aktívne pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor Valaská Dubová (DHZ). Má 19 členov, z toho 14
je aktívnych.Bol založený v roku 1908 a je považovaný za najstarší hasičský zbor v okrese
Ružomberok.
Tab. 14 Prehľad najvýznamnejších pravidelných športových podujatí v obci
Názov športového podujatia
Súťaž o pohár DHZ V. Dubová
Vianočný turnaj
Aerobic

Organizátor
DHZ V. Dubová
STK V. Dubová
Obec

Mesiac
September
December
Máj - December
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Voľný čas
V obci pôsobia organizácie:
- Červený kríž – má 25 členov,
- miestna organizácia Zväzu žien.
Vzhľadom na predpokladaný nárast cestovného ruchu a ponuku atraktívnych turistických aktivít
je potrebné vybudovať oddychový park - amfiteáter v časti Chríbik, umožňujúci uskutočňovanie
kultúrnych akcií, ponuku remeselníckych výrobkov, propagačných materiálov a občerstvenia.

Seniori
V obci je založený klub dôchodcov.

Sociálne služby
V obci sa poskytujú sociálne služby – zabezpečenie stravovania pre starších občanov.

Bývanie
Obec nerealizovala individuálnu bytovú výstavbu. Väčšina bytového fondu bola postavená pred
rokom 1980 (Tab. 15).
Tab. 15 Bytový fond podľa veku budovy v obci
Bytový fond podľa veku budovy vo Valaskej Dubovej (počet bytov)
Obdobie výstavby
Byty podľa typu budovy spolu
%
Do 1919
7
2,57
1920-1945
49
17,98
1946-1970
101
37,06
1971-1980
20
7,34
1981-1990
18
6,6
1991-2001
3
1,10
2002-2015
7
2,57
Nezistené
67
24,58
Spolu
272
100%
Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – Štatistický úrad SR

V obci je 54 neobývaných bytov, čo tvorí 20% celkového počtu bytových jednotiek.
Tab. 16 Obývanosť bytov v obci
Obývanosť bytov (Spolu) Obývané byty Neobývané byty Nezistené
272
217
54
1
Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – Štatistický úrad SR
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Tab. 17 Prehľad o zariadeniach občianskej vybavenosti v obci
Áno/Nie
Zariadenia občianskej vybavenosti
Predajne potravinárskeho tovaru
Predajne zmiešaného tovaru
Predajne nepotravinárskeho tovaru
Strediská služieb
Pohostinské odbytové stredisko
Hotel, penzión
Knižnica
Bankomat
Kostoly
Pošta
Domy smútku
Cintorín, urnové háje, rozptylové lúčky

Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Áno
Áno

Zdroj: Obecný úrad

Dom smútku je v nevyhovujúcom stave.
Cintorín nemá vyhovujúce oplotenie.
Požiarna zbrojnica – objekt je nutné zrekonštruovať.

Zdravotníctvo
V obci sa nenachádza žiadna ambulania. V obci Likavka je zriadené zdravotné stredisko, ktoré
slúži aj pre 3 spádové obce: Valaská Dubová, Martinček a Komjatná. V zdravotnom stredisku sú v
prevádzke 2 privátne ambulancie pre dospelých, 2 privátne zubné ambulancie, 1 privátna
ambulancia pre deti a mládež a 1 privátna ambulancia magnetickej rezonancie. V obci Likavka
poskytuje služby jedna lekáreň.
V obci pôsobí 1 lekár špecialista naklinickú imunológiu a alergológiu, s prevádzkou v Dolnom
Kubíne.

Životné prostredie
Klíma
Podľa Atlasu podnebia (Konček, 1958) sa územie katastra nachádza v nasledovných klimatických
oblastiach:
- B6 – oblasť mierne teplá, podoblasť vlhká, okrsok mierne teplý, s miernou zimou, s
januárovou teplotou nad -3 st. C.,
- C1 – oblasť chladná, okrsok mierne chladný, s júlovou teplotou 12 až 15 st. C,
- C2 – oblasť chladná, okrsok chladný, horský, s júlovou teplotou 10 až 12 st. C.
Klimaticko-geografickým typom územia je typ s kotlinovou mierne suchou až vlhkou klímou s
veľkou inverziou teplôt. Dlhodobá priemerná ročná teplota v stanici Ružomberok, ktorá je
najbližšie k obci je 7,0 st. C, priemerná oblačnosť je 65%, priemerný počet jasných dní je 34,8 v
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roku a 134,7 je zamračených dní. Hmla býva 43,5 dní. Priemerný ročný úhrn zrážok je 711 mm.
Priemerný počet dní so snehovou prikrývkou je 68,1.
Komunálny odpad
V obci sa trieda plasty, sklo, papier a ďalšie zložky. Množstvo triedených zložiek komunálneho
odpadu pomaly rastie, množstvo zmesového komunálneho odpadu klesá (Tab. 18).
Tab. 18 Triedené zložky komunálneho a ich množstvo v rr. 2011-2014 (v tonách)
Zložky komunálneho
odpadu
Zmesový komunálny
odpad
Plasty
Sklo
Iný (šatstvo,
el.zariadenia, papier...)

2011

2012

2013

2014

150

160

167

130

2
10
6

3
12
7

3
14
8

4
14
7

V obci neexistuje skládka, zberný dvor ani kompostáreň.
Počet likvidovaných čiernych skládok ročne, za posledných 5 rokov – 0.
Počet a rozloha parkov a parčíkov v obci – 1 park, 100m2.
V obci pôsobí Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Valaská Dubová.
Tab. 19 Pozemky v obci
Druh pozemku
Poľnohospodárska pôda
Orná pôda
Chmeľnica
Vinica
Záhrada
Ovocný sad
Trvalý trávnatý porast
Nepoľnohospodárska pôda
Lesný pozemok
Vodná plocha
Zastavaná plocha a nádvorie
Ostatná plocha
Celková výmera
Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – Štatistický úrad SR

Výmera m2
4933054
192647
0
0
144477
0
4595930
4740407
7353620
32154
362383
108320
12789531
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Dopravná infraštruktúra
Obec leží v blízkosti štátnej cesty I/59, ktorá spája Ružomberok a Dolný Kubín. Do oboch
okresných miest je z Valaskej Dubovej vzdialenosť cca 8 km. Z tejto cesty do intravilánu až po
námestie (Zvonicu) vedie cesta III. triedy v správe Žilinského samosprávneho kraja a od námestia
po dolnú časť obce, kde sa opäť napája na cestu I/59, je miestnou komunikáciou v správe obce.
Sieť miestnych komunikácií je v dĺžke cca 8,5 km, z toho všetky sú bezprašné. Tieto miestne
cesty sú rôznej kvality a v rôznom technickom stave. Miestne komunikácie zabezpečujú prístup
k jednotlivým rodinným domom a k objektom občianskej vybavenosti (základná škola, obecný
úrad, kostol, predajne potravín).
Miestne komunikácie sú opotrebované a k obnove sa pristúpi po získaní finančných zdrojov z
eurofondov. Vybudovanie súbežných chodníkov je možné riešiť iba v určitých miestach popri
miestnych komunikáciách, pretože ich šírka z hľadiska cestnej premávky je minimálna.
V obci nie sú chodníky. Chýbajú najmä chodníky v dĺžke 760 m pri hlavnej ceste (520 m hlavná
cesta III. triedy, ktorá prechádza stredom obce na Zvonicu, 240 m Zvonica, kostol, Jánošíkova
krčma). Vybudovanie chodníkov je možné realizovať po zabezpečení finančných zdrojov z
eurofondov.
Vedľa obce sa nachádza cesta I/59 spájajúca na okres Ružomberok a Dolný Kubín. Cesta I/59,
ako cestný ťah E77 medzinárodného významu, zabezpečuje tranzit do Poľska.
Cesty II. triedy sa v obci nenachádzajú.
Cesta III. triedy III/05911 prechádza obcou v dĺžke 795 m. Tu sa nachádzajú dve autobusové
zastávky.
Intenzita dopravy v obci nie je problematická. Problematické je parkovanie v čase konania
kultúrnych a spoločenských podujatí.
V obci neexistujú cyklochodníky.
Železničná doprava
Obcou nevedie trasa ŽSR. Najbližšie železničné spojenie je zo stanice Ružomberok, ktorá sa
nachádza na území obce Likavka, možné železničné spojenie je aj z Dolného Kubína.
Statická doprava - priestory pre parkovanie osobných motorových vozidiel sú zriadené pred
cintorínom, pred Jánošíkovou krčmou, pred obecným úradom, v súkromných dvoroch.
Vzhľadom na veľmi úzke parametre miestnych ciest nie je možné parkovanie popri týchto
cestách. Bude potrebné vytvorenie rozsiahlejších parkovacích priestorov napr. pri futbalovom
ihrisku, cintoríne.
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Technická infraštruktúra
V obci Valaská Dubová je vybudovaný verejný vodovod. Kvalita vody dosahuje štandardnú
úroveň. Obec vlastní 2 rezervoáre na vlastnom území a 1 rezervoár je pre potreby mesta Dolný
Kubín. Všetky rezervoáre majú inštalované automatické upravovanie vody. Vodný zdroj, ktorý je
rezervou NsP v Dolnom Kubíne, plní funkciu náhradného zdroja. Prebytočná voda odteká voľne
do prírody. Podľa rozborov je kvalita vody veľmi dobrá.
V obci chýba verejná splašková kanalizácia a napojenie na ČOV – je nutné ju dobudovať.
Likvidácia odpadových vôd je riešená suchými WC, žumpami alebo septikmi, ktorých prepady
znečisťujú potoky pretekajúce obcou.
Obec nemá v súčasnosti vyriešené komplexné centrálne odkanalizovanie a čistenie odpadových
vôd. Likvidácia splaškových vôd je riešená individuálne do žúmp a vývozom splaškov do ČOV
Ružomberok.
V obci chýba rozvodná sieť plynu. Neuvažuje sa s jej realizáciou.
V obci je vykurovanie zabezpečovanéné tuhými palivami, čo má nepriaznivý efekt na čistotu
ovzdušia v obci. V malej miere sa však objavuje aj moderné kúrenie – tepelnými čerpadlami
vzduch-vzduch.
Obec Valaská Dubová je zásobovaná elektrickou energiou z rozvodne v Liskovej a D.
Kubíne.Domácnosti a ostatné objekty občianskej vybavenosti sú zásobované z 5 trafostaníc
VN/NN, ktoré sú umiestnené v intraviláne. V súvislosti s rozvojom IBV (prípadne i HBV) sa
plánuje rozšírenie sietí NN rozvodov v obci.
S pobytom turistov v obci súvisí zabezpečenie bezpečnosti v obci, spočívajúce v dostatočnom
kvalitnom nočnom osvetlení a inštalovania kamerového systému.

Informačná infraštruktúra
Miestny rozhlas funguje na princípe ústredňa a drôtové rozvody. V dnešnej dobe už nevyhovuje.
Bude potrebná jeho rekonštrukcia a rozšírenie do periférnych oblastí obce a do nových lokalít
pripravovaných na individuálnu bytovú výstavbu.
Je možné pripojiť sa na internet.
Obcou prechádza telekomunikačný optický kábel, zabezpečené je internetové spojenie, spojenie
pevnou telekomunikačnou sieťou aj mobilnou sieťou O2, Telecom, Orange.
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Vzájomná komunikácia občanov a vedenia obce je zabezpečená nielen miestnym rozhlasom,
obecnou výveskou, ale aj cez obecnú internetovú stránku www.valaskadubova.sk. Obecný
občasník Dubovské novosti začal vychádzať v apríli 2015 – v tlačenej aj elektronickej podobe.

Matica vplyvu
Maticu vplyvu spracovala pracovná skupina obce na 3. workshope. Matica vplyvu rozdeľuje
inštitúcie v obci podľa ich vplyvu a právomocí vo vzťahu k realizácii PHSR. Inštitúcie, ktoré majú
vysokú mieru právomocí alebo vplyvu, by sa pri realizácii PHSR mali stať partnermi, alebo
samotnými realizátormi jednotlivých aktivít. Výsledky získané v tejto matici sú zohľadnené pri
akčnom plánovaní.
Tab. 20 Matica vplyvu inštitúcií na realizáciu PHSR
Miera právomocí
Vysoká

Vysoká

Občania
Obecné zastupiteľstvo
Farský úrad
Farské spoločenstvo
Hasiči

Podnikatelia – fyzocké osoby
Podnikatelia a podniky – právnické osoby
ZŠ s MŠ
Urbár
Telovýchovná jednota futbal
Jednota dôchodcov
Stolný tenis
Folklórna skupina Choč
Vodárenská spoločnosť
Elektrárne

Internetoví operátori
Mobilní operátori
Stavebný úrad

Pošta
Telekomunikácie
Červený kríž
Záhradkári
Aerobic
Chočský vysokohorský turistický klub
DHZ – 19 členov, z toho 12 aktívnych
OŠK Valaská Dubová o stolný tenis,
o futbal,
o turistický oddiel.

Miera
vplyvu

Nízka

Nízka
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Časť 1.B - Analýza vonkajšieho prostredia
STEEP analýza
Súčasťou analýzy vonkajšieho prostredia je tzv. analýza STEEP faktorov, ktorá sleduje vplyv
faktorov v sociálnej, technologickej, ekonomickej, environmentálnej a politickej oblasti. Sú to
faktory, ktoré pôsobia na širšej ako obecnej úrovni, pričom majú vplyv na ďalší rozvoj obce.
Súhrn vonkajších faktorov v metodike STEEP analýzy uvádza nasledujúca tabuľka.
Tab. 21 STEEP analýza - vplyv sociálnych, technologických, ekonomických, ekologických a
politických faktorov vonkajšieho prostredia na rozvoj obce
SOCIÁLNOKULTÚRNE
Starnutie
populácie

TECHNOLOGICKÉ

EKONOMICKÉ

ENVIROMENTÁLNE

Rýchly vývoj
techniky a
technológií

Dopady
ekonomickej
krízy

Migrácia
obyvateľov za
štúdiom a prácou
do zahraničia

Zlepšuje sa prístup
k informáciám,
komunikačné
možnosti medzi
ľuďmi a
inštitúciami sa
menia, rozvíja sa
spolupráca na
diaľku
Deti a mládež
častejšie trávia
voľný čas pri
počítačiako pri
hrách s vrstovníkmi
Technika umožňuje
nové možnosti
prezentácie a
marketingu
Narastá
individuálne
zabezpečenie ciest
do zahraničia
pomocou
internetu

Zmena podielu
na výnose dane z
príjmov fyzických
osôb na 68,5 %
pre samosprávy s
prognózou na
úroveň 70,3 %

Priemysel je
zdrojom
znečistenia
životného
prostredia v
celosvetovom
meradle
Zmena klímy celkové oteplenie,
extrémne zrážky,
veterné smršte,
extrémne teplé
letné obdobia

Rýchle životné
tempo, viac
stresu

Uzatváranie sa
do seba, do
svojich rodín a
domovov
Pasívne trávenie
voľného času
v niektorých
rodinách

Medziročný
nárast HDP na 1
obyvateľa

Priaznivý vývoj
referenčných
úrokových
sadzieb Euribor
Počet
návštevníkov
Slovenska sa
znižuje.

Narastá
environmentálne
povedomie
občanov

POLITICKOPRÁVNE
Európske
štrukturálne
fondy na roky
2014-2020

Zhoršovanie
podnikateľského
prostredia v SR

Vymožiteľnosť
práva – nedôvera
občanov a
podnikateľov
Nárast štátnej
byrokracie

Najvyššiu dôveru
medzi občanmi
majú spomedzi
inštitúcií
mimovládne
organizácie (40 %
občanov)
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Rozvoj
komunitných
aktivít a účasti
občanov na
verejnom živote

Nárast využívania
sociálnych sietí

Štátna sociálna
politika pre
sociálne ohrozené
skupiny

Technológie
poskytujú možnosť
šetrenia
prírodnými zdrojmi
Zdroj: Vlastné spracovanie

Analýza konkurencie
Obecná pracovná skupina na 3. workshope hľadala konkurenčné výhody svojej obce a iných obcí
v troch oblastiach: rast počtu obyvateľov v obci, rast cestovného ruchu a rast zamestnanosti.
1. Rast počtu obyvateľov a ich spokojnosť
Konkurencia je lepšia ako my v rozvoji pripravenosti individuálnej bytovej výstavby.
My sme lepší ako konkurencia polohou, ale zároveň je to slabé miesto.
2. Rast počtu turistov a ponuka pre cestovný ruch
Konkurencia je lepšia ako my vo vybavenosti pre cestovný ruch.
My sme lepší ako konkurencia v možnostiach, ktoré nám dáva poloha obce.
3. Rast zamestnanosti a podnikania
Konkurencia je lepšia ako my vo väčších príležitostiach na rozvoj podnikania.
My sme lepší ako konkurencia v drobných príležitostiach, službách bez potreby veľkých
investícií.
V každom prípade vnímame, že každá obec je osobitá, nemusíme si byť konkurenciou, ale
môžeme si vziať dobré príklady zo spôsobu práce a prístupu k občanom od iných obcí.
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Časť 1.C - Zhodnotenie súčasného stavu územia
Vízia a posúdenie súčasného stavu
Vízia a posúdenie súčasného stavu v obci pomocou analýzy silných a slabých stránok, príležitostí
a ohrození boli pripravené na 1. workshope obcí dolného Liptova, organizovanom
spracovateľom Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja týchto obcí, Občianskym
združením Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov.

Vízia obce Valaská Dubová
Vízia obce je vyjadrením želania, aká bude naša obec o 10 rokov. Vízia by mala byť všeobecná a
stručná, vystihujúca ideálny stav. Na druhej strane by mala byť špecifická, vyjadrujúca reálne
možnosti obce.
Vízia obce Valaská Dubová do roku 2025
Želáme si, aby v roku 2025 bola obec Valaská Dubová:
o príťažlivá pre mladé rodiny, starších, turistov a návštevníkov,
o s živou kultúrou pre mladších aj starších, s udržiavanými tradíciami,
o v dobrej ekonomickej kondícii.

Analýza silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození
Analýza silných, slabých stránok, príležitostí a ohrození (analýza SWOT) pomenúva hlavné
charakteristiky vnútorného prostredia (silné a slabé stránky) a vonkajšieho prostredia
(príležitosti a ohrozenia) obce.
Silnými stránkami sú pozitíva, ktoré sú v obci, všetko to, na čo sme v obci hrdí, čo by sme ukázali
návštevníkom. O silné stránky sa budeme môcť oprieť pri napĺňaní vízie.
Slabými stránkami sú negatíva, ktoré sú v obci, všetko to, čo nám celkom nefunguje tak, ako by
sme chceli, na čo nie sme hrdí. Je však potrebné, aby sme omenovali aj tieto stránky, aby sme
ich mohli zlepšiť a tak naplniť víziu.
Príležitosťami a ohrozeniami sú všetky rozhodnutia a trendy, ktoré pôsobia vo vonkajšom
prostredí, teda mimo obce - v regióne, v kraji, na Slovensku, v EÚ, vo svete. Môžu to byť
spoločenské trendy, politické rozhodnutia, legislatíva, smery vývoja techniky a technológií,
environmentálne, ekonomické vplyvy apod. Príležitosťami sú vonkajšie vplyvy, ktoré budeme
môcť využiť v prospech rozvoja obce, pre naplnenie vízie. Ohrozeniami sú zasa tie vonkajšie
vplyvy, ktoré na rozvoj obce a napĺňanie vízie budú pôsobiť negatívne.
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Tab. 22 Analýza silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození obce Valaská Dubová
-

Silné stránky
História (valasi, Jánošík)
Poloha
Turisticky atraktívna (Choč)
Potenciál folklórneho rastu
Ľudové remeslá (obrazy, výrobky)
Šport (tenis, futbal)
Jednota dôchodcov
Príležitosti
Fondy EÚ + iné fondy
Zahraniční investori
Spolupráca s inými obcami
Liptov ako značka
Dobudovanie diaľnice
Vysokorýchlostná železnica

-

Slabé stránky
Pozemky (bez komasácie)
Stagnujúca populácia
Znečistené životné prostredie (čierne
skládky)
Infraštruktúra (komunikácie)
Zadĺženosť
Ohrozenia

-

Legislatíva
Zdĺhavé vybavovanie na úradoch
Pokles eura/posilnenie meny
Zmena klímy
Vysoká spotreba umelých obalov je záťaž
Znečisťovanie prostredia
Cestná doprava nie je plynulá
Nezamestnanosť
Migrácia z regiónu
Nízka pôrodnosť
Prírodné katastrofy
Vojenský konflikt

Zhodnotenie hlavných disparít a faktorov rozvoja
Diparity identifikujú hlavné prekážky v rozvoji obce smerom k naplneniu vízie. Zdrojom pre
určenie disparít je porovnanie slabých stránok a ohrození.
Faktory rozvoja sú charakteristiky obce alebo vonkajšieho prostredia, ktoré budú podporovať
ďalší rozvoj obce smerom k naplneniu vízie. Zdrojom pre určenie faktorov rozvoja je porovnanie
silných stránok a príležitostí.
Disparity
 Nevysporiadané pozemky brzdia novú výstavbu a tým aj prílev obyvateľov do obce.
 Starnutie populácie obmedzuje prílev nových informácií, nápadov a projektov pre rozvoj
obce.
 Zadĺženosť obce obmedzuje získanie vonkajších zdrojov na rozvoj obce.
Faktory rozvoja
 História (valasi, Jánošík), dobrá poloha, turisticky atraktívna (Choč), folklór, ľudové remeslá
(obrazy, výrobky) sú dobrým východiskom pre ďalší rozvoj cestovného ruchu, spolu
s využívaním značky Liptov.
 Šport (tenis, futbal), aktívna Jednota dôchodcov sú dobrým základom pre komunitný rozvoj
aj v iných skupinách obyvateľov.
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Obecná pracovná skupina odhadla pravdepodobnosť výskytu rizík pre realizáciu PHSR (Tab. 23).
Tab. 23 Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík
Druh rizika

Individuálne

Technické

Ekologické

Sociálne

Ekonomické

Zdroj rizika
Nedôsledný prístup obce
alebo obecného úradu k
realizácii PHSR a k
získavaniu vonkajších
zdrojov
Nezáujem partnerov o
spoluprácu na realizácii
PHSR
Neúspešnosť v získaní
financií z vonkajších zdrojov
na realizáciu opatrení PHSR
Nečakane zhoršujúce sa
klimatické podmienky,
Sprísnenie legislatívy
Odchod obyvateľov v
produktívnom veku za
prácou do iných regiónov
alebo krajín,
nedostatok pracovných
príležitostí, znižovanie
kúpyschopnosti,
nárast chudoby
Demografický výyvoj
populácie, starnutie
Makroekonomická klíma,
vplyv štátu na ekonomiku

Zdroj: Vlastné spracovanie

Objekt rizika

Nežiaduce
dôsledky

Pravdepodobnosť

Realizácia PHSR

Stagnácia

Stredná

Realizácia príslušných
opatrení
Stagnácia

Vysoká

Nedostatočný vplyv
príslušných opatrení
zameraných na
adaptáciu na
zhoršovanie klímy

Nepriaznivé
podmienky na
život,
Zhoršenie živ.
prostredia

Nedostatočný vplyv
opatrení v sociálnej
oblasti

Nárast sociálnopatologických
problémov

Vysoká

Realizácia
rozvojových
projektov

Stagnácia

Vysoká

Vysoká
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Časť 2 - Strategická časť
Zdroje pre strategickýrámec:
-

problémová analýza,
analýza silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození (SWOT),
analýza súčasného stavu v obci.

Tab. 23 Strategický plán obce Valaská Dubová na roky 2016 - 2020
Hlavný cieľ: Ciele
Poradie Merateľné ukazovatele
cieľov
Dobudovanie občianskej,
1.
Počet projektov na dobudovanie občianskej
Zvýšiť
dopravnej a technickej
infraštruktúry.
kvalitu
infraštruktúry
Dobudovaná občianska infraštruktúra –
života
odhad v %.
obyvateĺov
Počet projektov na dobudovanie dopravnej
infraštruktúry.
Merateľný
Dobudovaná dopravná infraštruktúra –
ukazovateľ:
odhad v %.
spokojnosť
Počet projektov na dobudovanie technickej
obyvateľov
infraštruktúry.
(zdroj:
Dobudovaná technická infraštruktúra –
prieskum)
odhad v %.
Zlepšenie parametrov
2.
Hodnotenie životného prostredia občanmi v
životného prostredia
škále 1-5 (zdroj: prieskum).
Merania kvality životného prostredia (zdroj:
štátne organizácie Ministerstva životného
prostredia SR).
Zníženie nezamestnanosti
3.
Počet evidovaných nezamestnaných v obci.
Miera nezamestnanosti v obci.
Zvýšenie atraktivity obce
pre cestovný ruch

4.

Počet prenocovaní v obci.
Odhad počtu turistovv obci /rok.
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Časť 3 – Programová časť
Programová časť obsahuje zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu
rozvoja obce. Obsahuje podrobnejšie rozpracovanie cieĺov na úroveň opatrení a aktivít. Všetky
súčasti tohoto programu sú výsledkom návrhov a diskusií pracovnej skupiny pre tvorbu PHSR.
Cieľ 1 Dobudovanie občianskej, dopravnej a technickej infraštruktúry
Opatrenie 1.1: Dobudovanie
Obdobie Zodpovedná
Partner/i
občianskej infraštruktúry
realizácie
inštitúcia
Aktivity
Merateľný ukazovateľ
Aktivita 1.1.1: Výmena oplotenia
2016
Obec
na cintoríne
Vymenené oplotenie
Aktivita 1.1.2: Rekonštrukcia MŠ
2016
Obec
a jej materiálno-technického
vybavenia
Rekonštruovaná MŠ
Aktivita 1.1.3: Rekonštruovať
2017
Obec
dom smútku
Rekonštruovaný dom smútku
Aktivita 1.1.4: Revitalizácia
2017
Obec
obecnej knižnice
Revitalizovaná obecná knižnica
Aktivita 1.1.5: Zrekonštruovať
2016Obec
Ministerstvo
požiarnu zbrojnicu
2017
vnútra SR
Rekonštruovaná požiarna
zbrojnica
Opatrenie 1.2: Dobudovanie
dopravnej infraštruktúry
Aktivity
Merateľný ukazovateľ
Aktivita 1.2.1: Rekonštrukcia
miestnych komunikácií
“Kadubec” v dĺžke 150 m
Dĺžka zrekonštruovaných
miestnych komunikácií
Aktivita 1.2.2: Vybudovať
chodníky v dĺžke 520 m pri
hlavnej ceste po Zvonicu
Dĺžka vybudovaných chodníkov

Výška
financií
(v €)

Zdroj
financií

6 000

Obec

10 000

Obec

50 000

EÚ

5 000

Obec

50 000

EÚ

Obdobie
realizácie

Zodpovedná
inštitúcia

Partner/i

Výška
financií
(v €)

Zdroj
financií

2016

Obec

-

80 000

EÚ

2017

Obec

-

20 000

EÚ
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Aktivita 1.2.3: Vybudovať
chodníky v dĺžke 240 m pri
hlavnej ceste Zvonica –
Jánošíkova krčma
Dĺžka vybudovaných chodníkov
Aktivita 1.2.4: Vytvorenie
nových parkovacích miest
v počte 30 pri cintoríne
Počet nových parkovacích miest

2017

Obec

-

30 000

EÚ

2016

Obec

.

3000

Obec

Opatrenie 1.3: Dobudovanie
technickej infraštruktúry
Aktivity
Merateľný ukazovateľ
Aktivita 1.3.1: Rekonštrukcia
verejného osvetlenia
Rekonštruované verejné
osvetlenie
Aktivita 1.3.2: Inštalácia
kamerového systému
Inštalovaný kamerový systém
Aktivita 1.3.3: Príprava nových
lokalít pripravovaných na
individuálnu bytovú výstavbu
Nové lokality pripravené na IBV
Aktivita 1.3.4: Rozšírenie
inžinierskych sietí do nových
lokalít pripravovaných na
individuálnu bytovú výstavbu

Obdobie
realizácie

Zodpovedná
inštitúcia

Partner/i

Výška
financií
(v €)

Zdroj
financií

2016

Obec

-

115 000

Fondy
EÚ

2016

Obec

-

80 000

Fondy
EÚ

2017

Obec

-

20 000

Fondy
EÚ

2018

Obec

SSE, VS

50 000

Fondy
EÚ

Partner/i

Výška
financií
(v €)

Zdroj
financií

-

2000

Obec

Inžinierske siete rozšírené v
nových lokalitách
Cieľ 2 Zlepšenie parametrov životného prostredia
Opatrenie 2.1: Minimalizovanie Obdobie
Zodpovedná
zdrojov zaťaženia životného
realizácie
inštitúcia
prostredia
Aktivity
Merateľný ukazovateľ
Aktivita 2.1.1: Vybudovanie
2016
Obec
kanalizačných odtokov –
Školská ulica, Ján Krčma,
“Kadubec”
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Vybudované kanalizačné odtoky
Aktivita 2.1.2: Odstránenie
čiernych skládok

2016

Obvodný úrad
životného
prostredia

Obvodný
úrad
životného
prostredia

50 000

Fondy
EÚ

Počet odstránených čiernych
skládok
Cieľ 3 Zníženie nezamestnanosti
Opatrenie 3.1: Vytvorenie
Obdobie
podmienok na rozvoj
realizácie
podnikania
Aktivity
Merateľný ukazovateľ
Aktivita 3.1.1: Zorganizovať
2016
stretnutie obecného
zastupiteľstva so súčasnými a
potenciálnymi podnikateľmi o
možnostiach rozvoja podnikania
a spolupráce
Realizované stretnutie, závery
zo stretnutia
Aktivita 3.1.2: Realizovať závery
2016
Aktivity 1
Realizované závery/zoznam
realizovaných opatrení
Aktivita 3.1.3: Realizovať
2016
program aktivácie pre 10
nezamestnaných občanov
Realizovaný program
aktivácie/počet
nezamestnaných v programe

Zodpovedná
inštitúcia

Partner/i

Výška
financií
(v €)

Zdroj
financií

Obec

Podnikatelia

0

Obec

Obec

Podnikatelia

1 000

Obec

Obec

ÚPSV

10 000

EÚ
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Cieľ 4 Zvýšenie atraktivity obce pre cestovný ruch
Opatrenie 4.1.: Vytvorenie a
Obdobie
Zodpovedná
realizácia marketingovej
realizácie
inštitúcia
stratégie rozvoja cestovného
ruchu
Aktivity
Merateľný ukazovateľ
Aktivita 4.1.1: : Zorganizovať
2016
Obec
stretnutie obecného
zastupiteľstva so súčasnými a
potenciálnymi subjektmi
pôsobiacimi v cestovnom ruchu
o možnostiach rozvoja služieb,
atraktivít, propagácie a
spolupráce
Realizované stretnutie/Závery
zo stretnutia
Aktivita 4.1.2: Realizovať závery
2016
Obec
Aktivity 1

Realizované závery/zoznam
realizovaných opatrení
Aktivita 4.1.3: Vybudovať
oddychový park - amfiteáter
Vybudovaný oddychový park
Aktivita 4.1.4: Pripraviť zoznam
atraktivít, miest, podujatí v obci
Pripravený zoznam
Aktivita 4.1.5: Realizovať
marketingovú kampaň pre
vybrané cieľové skupiny
Realizovaná marketingová
kampaň/zoznam cieľových
skupín
Aktivita 4.1.6: Realizovať
informačný systém v obci
Realizovaný informačný systém

Partner/i

Výška
financií
(v €)

Zdroj
financií

Podnikateľské
subjekty,
partneri

500

Obec,
partner

Podnikateľské
subjekty,
partneri

1 000

Obec

2017

Obec

-

50 000

Fondy
EÚ

2016

Obec

Susedné
obce, MAS

500

Obec

2017

Obec

Susedné
obce, MAS

1 000

Obec,
partner

2017

Obec

-

3 000

Obec, EÚ

Stav projektovej pripravenosti uvádzame v nasledujúcej tabuľke.
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Tab. 24 Ex-ante hodnotenie - stav projektovej pripravenosti investícií k termínu vypracovania
PHSR v tis. €

Názov
investície

Rekonštrukcia
obecnej cesty

Rekonštrukcia
chodníkov v
obci

Amfiteáter
(oddychový
park,zábavný
park)

Klasifikácia
stavby triedy

2112 Miestne
komunikácie

2112 Miestne
komunikácie

2412 Ostatné
športové a
rekreačné
stavby

Rok
začatiaplán
Rok
dokončeniaplán

2016

Technická
príprava
mesiac/
rok
ÚR:
SP:
PD:

2016

Rok

Z toho
verejné
investície

2015

0,00

0,00

2016

40,00

40,00

2017

2017

40,00

40,00

2016

2015

0,00

0,00

2016

15,00

15,00

2017

2017

15,00

15,00

2016

2016

2015

0,00

0,00

2016

25,00

25,00

2017

25,00

25,00

2016
2017

Celkom

Z toho
stavebná časť

2016

2016
2017

Navrhovaný objem
finančných prostriedkov v
príslušnom roku spolu
Objem
fin.
prostriedkov
celkom

2016
2017

Cena podľa
stavebného
zámeru

2017

80,00

30,00

50,00

80,00

30,00

50,00

Finančné
zdroje

Rozpočet
obce

Rozpočet
EÚ

4,00

76,00

1,50

28,50

2,50

47,50

ÚR: územné rozhodnutie, SP: stavebné povolenie, PD: projektová dokumentácia

Súlad cieľov Programu rozvoja obce Valaská Dubová s cieľmi SR a Žilinského
kraja
Priority Národnej stratégie regionálneho rozvoja na roky 2020-2030 pre Žilinský samosprávny
kraj (ŽSK) v rámci prioritných oblastí nadväzujúce na 3 priority v stratégii Európa 2020:
Inteligentný rast: vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii
V ŽSK by mala byť napĺňaná inovačná stratégia s dôrazom na oblasti podľa schválenej Inovačnej
politiky SR, a to najmä na informačné a komunikačné technológie, strojársky priemysel, dopravu
a logistiku. V tejto oblasti bude potrebné dbať najmä na dobudovanie nevyhnutnej
infraštruktúry, minimálne jedného spoločného vedecko-technologického inkubátora
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(podnikateľská sféra a vysoká škola). Významným krokom by malo byť zvýšenie absorpčnej
kapacity pre externé zdroje na podporu vedy, výskumu a inovácií.
Udržateľný rast: podpora ekologického a konkurencieschopného hospodárstva, ktoré efektívne
využíva zdroje
V ŽSK by mali byť podporované strategické aktivity s dôrazom na podporu malého a stredného
podnikania(MSP) a vytváranie podnikateľského prostredia v sektore služieb najmä v oblasti
turizmu, logistiky a IKT a takisto je potrebné sústrediť sa na podporu podnikania na vidieku.
Pre oblasť konkurencieschopnosti, rastu a podnikateľského prostredia v regióne bude potrebné
nielen zvýšiť inovačnú výkonnosť, zrýchliť proces využívania IKT a informatizácie verejnej správy,
dobudovať sieť podporných služieb pre podnikateľov, zlepšiť možnosti financovania MSP a
cielene systematicky podporovať podnikanie v oblasti IKT, turizmu a logistike a podnikanie na
vidieku.
Podpora a rozvoj v oblasti životného prostredia v ŽSK by sa mala orientovať na zachovanie
významných prírodných zdrojov a možnosť ich racionálneho využitia, na postupnú zmenu
štruktúry priemyslu, služieb a poľnohospodárstva smerom k ekologickým/čistým technológiám a
zmenu prístupu k tvorbe a zachovaniu krajiny a manažmentu chránených území.
Inkluzívny rast: podpora hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí
sociálnu a územnú súdržnosť
V ŽSK by mala byť podporovaná realizácia strategických aktivít s dôrazom na rozvoj
rozhodujúcich priemyselných odvetví, rast sektoru služieb aj pre oblasť turizmu, logistiky a IKT.
ŽSK ako jeden z mála regiónov SR sa dlhodobo snaží o systematický prístup k rozvoju ľudských
zdrojov budovaním otvoreného prostredia a podporou pilotných projektov v oblasti
celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva v súlade s Národným programom pre
učiace sa regióny. Tieto aktivity je v ďalšom období vhodné viac prepojiť a tiež bude rozhodujúce
rozvíjať najmä vhodný regionálne špecifický obsah ďalšieho vzdelávania a dôsledné
monitorovanie a hodnotenie potrieb trhu práce aj s prepojením na cezhraničný trh práce a
mobilitu.
V ŽSK by sa mali strategické aktivity realizovať s dôrazom na udržanie a vytváranie nových
pracovných miest v rozhodujúcich priemyselných odvetviach, v sektore služieb a taktiež s
ohľadom na podporu zamestnanosti vo vidieckych oblastiach. Ak predpokladáme, že medzi
budúce rozhodujúce odvetvia regionálnej ekonomiky budú patriť automobilový priemysel,
logistika a IKT a vo vidieckych oblastiach najmä lesné hospodárstvo, živočíšna výroba a turizmus,
potom bude potrebné vytvoriť podmienky pre vytváranie nových a lepších pracovných miest v
týchto odvetviach v spojení so zelenou ekonomikou.
Dlhodobo a strategicky je potrebné riešiť otázku vytvárania a udržania vhodných pracovných
príležitostí najmä pre absolventov škôl a znevýhodnené skupiny obyvateľstva (vidiecke
obyvateľstvo s nízkou kvalifikáciou) a podporovať nielen nové formy práce, ale aj zakladanie
rodinných podnikov.
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Súlad cieľov Programu rozvoja obce Valaská Dubová s cieľmi Národnej stratégie regionálneho
rozvoja 2020-2030 as cieľmi Programu rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 20152020 je uvedený v nasledujúcich dvoch tabuľkách.
Tab. 25 Súlad Programu rozvoja obce Valaská Dubová s Národnou stratégiou stratégiou
regionálneho rozvoja 2020/30
Prioritné oblasti Národnej stratégie regionálneho rozvoja 2020/30

Ciele obce Valaská
Dubová

Cieľ 1 Dobudovanie
občianskej, dopravnej
a technickej
infraštruktúry
Cieľ 2 Zlepšenie
parametrov životného
prostredia
Cieľ 3 Zníženie
nezamestnanosti
Cieľ 4 Zvýšenie
atraktivity obce pre
cestovný ruch

Inteligentný rast:
vytvorenie
hospodárstva
založeného na
znalostiach a
inovácii

Udržateľný rast:
podporovanie
ekologickejšieho
a konkurencieschopnejšieho
hospodárstva, ktoré
efektívnejšie využíva zdroje

x

Inkluzívny rast:
podporovanie
hospodárstva s vysokou
mierou zamestnanosti,
ktoré zabezpečí
hospodársku, sociálnu a
územnú súdržnosť
x

x

x

x

x

x

Pozn: Súlad medzi cieľmi Programu rozvoja obce Valaská Dubová a prioritnými oblasťami Národnej stratégie
regionálneho rozvoja je uvedený značkou „x“.
Zdroj: Národná stratégia regionálneho rozvoja SR 2020/30
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Tab. 26 Súlad Programu rozvoja obce Valaská Dubová s Programom rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2015 - 2020

Ciele obce Valaská Dubová

Cieľ 1 Dobudovanie
občianskej, dopravnej a
technickej infraštruktúry
Cieľ 2 Zlepšenie parametrov
životného prostredia
Cieľ 3 Zníženie
nezamestnanosti
Cieľ 4 Zvýšenie atraktivity
obce pre cestovný ruch

Cieľ 1: Dobudovať kvalitné
prepojenie kraja s európskymi
dopravnými a komunikačnými
sieťami, zlepšiť kvalitu životného
prostredia a zabezpečiť
udržateľnosť a efektivitu
využívania prírodných zdrojov

Strategické ciele ŽSK
Cieľ 2: Zvýšiť
Cieľ 3: Dosiahnuť vyššiu
konkurencieschopnosť uplatniteľnosť ľudského
ekonomiky a zlepšiť
kapitálu na trhu práce a
podnikateľské
sociálnu inklúziu
prostredie v kraji
všetkých
znevýhodnených skupín

x

x

Cieľ 4: Rešpektovaním a
rozvíjaním špecifických čŕt
regiónov na území kraja
podporovať rast ich
atraktívnosti

x

x
x
x

x
x

Pozn: Súlad medzi cieľmi Programu rozvoja obce Valaská Dubová a prioritnými oblasťami Programu rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2015 –
2020 je uvedený značkou „x“.
Zdroj: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2015 - 2023
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Časť 4 - REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia
realizácie a aktualizácie Programu rozvoja obce. Systém monitorovania a hodnotenia jeho
plnenia je nastavený ustanovením merateľných ukazovateľov už v strategickej a programovej
časti.

Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie PHSR
Garantom dokumentu je obec zastúpená starostom a najvyšším orgánom obce – obecným
zastupiteľstvom. Pri samotnej realizácii PHSR sú zainteresovaní aj partneri, ktorí sa podieľajú na
realizácii aktivít. Koordináciu realizácie Programu rozvoja obce bude vykonávať starosta.
Medzi hlavné úlohy obce bude patriť:
-

riadiť implementáciu akčného plánu PHSR,
realizovať projekty, ktoré prinesú pre obec želaný efekt a budú dlhodobo udržateľné,
vyčleniť z rozpočtu obce finančné prostriedky potrebné na realizáciu navrhnutých aktivít,
koordinovať spoluprácu s partnermi,
pravidelne monitorovať aktivity a vyhodnocovať plnenie akčného plánu na základe
stanovených merateľných ukazovateľov,
vyhodnotiť ciele PHSR v strede a na konci obdobia,
aktualizovať dokument podľa vzniknutej spoločenskej potreby.

PHSR je dokumentom, ktorého realizácia musí byť starostlivo sledovaná, a ktorý môže byť podľa
potreby dopĺňaný a upravovaný.

Komunikačná stratégia
Koordinátor PHSR pravidelne komunikuje so subjektami, ktoré sú zodpovedné za realizáciu
jednotlivých aktivít v rámci príslušných cieľov.
Komunikácia o PHSR bude realizovaná s viacerými cieľovými skupinami:
-

-

občania obce – bude potrebné priebežne informovať o výsledkoch, konzultovať plán
a spôsob realizácie jednotlivých aktivít so zástupcami občanov, s občianskymi združeniami
a občianskymi iniciatívami a zapájať ich do realizácie, získavať inšpirácie, podporu
a vonkajšie zdroje,
miestne médiá – informovať o procese a výsledkoch realizácie PHSR s cieľom budovať
pozitívny imidž obce.

Dokument bude propagovaný na webovom sídle obce.
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Systém monitorovania a hodnotenia
Cieľom monitorovania a hodnotenia je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia ciele a
opatrenia navrhnuté v Programe rozvoja obce. Obec bude postupovať podľa plánu
monitorovania a hodnotenia PHSR (Tab. 27).
Tab. 27 Plán monitorovania a hodnotenia PHSR obce na roky 2016-2020
Aktivita

Termín

Správa

Monitorovanie realizácie PHSR - každoročne

1.1. – 28.2.,
k 31.12.
predchádzajúceho
roka

Monitorovacia

Hodnotenie uprostred obdobia realizácie PHSR

v roku 2018

Hodnotiaca priebežná

Hodnotenie po ukončení PHSR

v roku 2021

Hodnotiaca záverečná

Mimoriadna aktualizácia a hodnotenie PHSR

podľa potreby

Mimoriadna

Výstupom procesov budú monitorovacia správa (každoročne) a hodnotiaca správa (v strede a na
konci obdobia platnosti PHSR), v ktorých budú uvedené závery monitorovania, resp. hodnotenia
a odporúčania na ďalšie obdobie. So správami budú oboznámení poslanci obecného
zastupiteľstva a verejnosť.
Monitorovanie poskytne informácie o realizácii aktivít a projektov formou merateľných
ukazovateľov. Monitorovanie bude slúžiť ako podklad pre hodnotenie PHSR.
Hodnotenie PHSR sa vykonáva na úrovni plnenia cieľov, to znamená, že sledujeme ukazovatele
účinkov (dopadov). Toto hodnotenie bude realizované v roku 2021, po ukončení platnosti PHSR.
Zároveň sa bude realizovať aj v polovici obdobia platnosti PHSR (v r. 2018) a bude spojené so
zisťovaním, či a ako sa zmenila spoločenská a ekonomická situácia a podľa potreby bude možné
urobiť revíziu PHSR.
Hodnotenie poskytne informácie o vplyve realizovaných opatrení na obec a bude podkladom na
aktualizáciu PHSR zohľadňujúc prebiehajúce zmeny. V prípade potreby hodnotenie PHSR bude
možné realizovať na základe rozhodnutia kompetentných orgánov.
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Akčný plán na rok 2016
Akčný plán obsahuje aktivity, ktorých realizácia alebo jej začiatok sú naplánované na rok 2016.
Pre zabezpečenie jeho realizácie by mal byť v súlade s rozpočtom obce.
Cieľ 1 Dobudovanie občianskej, dopravnej a technickej infraštruktúry
Opatrenie 1.1: Dobudovanie
Obdobie Zodpovedná
Partner/i
občianskej infraštruktúry
realizácie
inštitúcia
Aktivity
Aktivita 1.1.1: Výmena oplotenia
2016
Obec
na cintoríne
Aktivita 1.1.2: Rekonštrukcia MŠ
2016
Obec
a jej materiálno-technického
vybavenia
Aktivita 1.1.5: Zrekonštruovať
2016Obec
Ministerstvo
požiarnu zbrojnicu
2017
vnútra SR

Výška
financií
(v €)
6 000

Zdroj
financií

10 000

Obec

50 000

EÚ

Obec

Opatrenie 1.2: Dobudovanie
dopravnej infraštruktúry
Aktivity
Merateľný ukazovateľ
Aktivita 1.2.1: Rekonštrukcia
miestnych komunikácií
“Kadubec” v dĺžke 150 m
Aktivita 1.2.4: Vytvorenie
nových parkovacích miest
v počte 30 pri cintoríne

Obdobie
realizácie

Zodpovedná
inštitúcia

Partner/i

Výška
financií
(v €)

Zdroj
financií

2016

Obec

-

80 000

EÚ

2016

Obec

.

3000

Obec

Opatrenie 1.3: Dobudovanie
technickej infraštruktúry
Aktivity
Aktivita 1.3.1: Rekonštrukcia
verejného osvetlenia
Aktivita 1.3.2: Inštalácia
kamerového systému

Obdobie
realizácie

Zodpovedná
inštitúcia

Partner/i

Zdroj
financií

2016

Obec

-

Výška
financií
(v €)
115 000

2016

Obec

-

80 000
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Fondy
EÚ
Fondy
EÚ
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Cieľ 2 Zlepšenie parametrov životného prostredia
Opatrenie 2.1: Minimalizovanie Obdobie
Zodpovedná
zdrojov zaťaženia životného
realizácie
inštitúcia
prostredia
Aktivity
Merateľný ukazovateľ
Aktivita 2.1.1: Vybudovanie
2016
Obec
kanalizačných odtokov –
Školská ulica, Ján Krčma,
“Kadubec”
Vybudované kanalizačné odtoky
Aktivita 2.1.2: Odstránenie
2016
Obvodný úrad
čiernych skládok
životného
prostredia

Partner/i

Výška
financií
(v €)

Zdroj
financií

-

2000

Obec

50 000

Fondy
EÚ

Obvodný
úrad
životného
prostredia

Počet odstránených čiernych
skládok
Cieľ 3 Zníženie nezamestnanosti
Opatrenie 3.1: Vytvorenie
Obdobie
podmienok na rozvoj
realizácie
podnikania
Aktivity
Merateľný ukazovateľ
Aktivita 3.1.1: Zorganizovať
2016
stretnutie obecného
zastupiteľstva so súčasnými a
potenciálnymi podnikateľmi o
možnostiach rozvoja podnikania
a spolupráce
Realizované stretnutie, závery
zo stretnutia
Aktivita 3.1.2: Realizovať závery
2016
Aktivity 1
Realizované závery/zoznam
realizovaných opatrení
Aktivita 3.1.3: Realizovať
2016
program aktivácie pre 10
nezamestnaných občanov
Realizovaný program
aktivácie/počet
nezamestnaných v programe

Zodpovedná
inštitúcia

Partner/i

Výška
financií
(v €)

Zdroj
financií

Obec

Podnikatelia

0

Obec

Obec

Podnikatelia

1 000

Obec

Obec

ÚPSV

10 000

EÚ
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Cieľ 4 Zvýšenie atraktivity obce pre cestovný ruch
Opatrenie 4.1: Vytvorenie a
Obdobie
Zodpovedná
realizácia marketingovej
realizácie
inštitúcia
stratégie rozvoja cestovného
ruchu
Aktivity
Merateľný ukazovateľ
Aktivita 4.1.1: : Zorganizovať
2016
Obec
stretnutie obecného
zastupiteľstva so súčasnými a
potenciálnymi subjektmi
pôsobiacimi v cestovnom ruchu
o možnostiach rozvoja služieb,
atraktivít, propagácie a
spolupráce
Aktivita 4.1.4: Pripraviť zoznam
2016
Obec
atraktivít, miest, podujatí v obci
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Partner/i

Výška
financií
(v €)

Zdroj
financií

Podnikateľské
subjekty,
partneri

500

Obec,
partner

Susedné
obce, MAS

500

Obec
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Časť 5 - FINANČNÁ ČASŤ
Finančná časť obsahuje plán finančného zabezpečeniajednotlivých opatrení a aktivít.
Financovanie PHSR a akčného plánu bude viaczdrojové. Bude sa opierať o rozpočet obce,
finančné zdroje partnerov, zdroje EÚ, súkromné a ďalšie zdroje.

Možnosti financovania
Podľa § 4 zákona č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja sa regionálny rozvoj financuje z
viacerých zdrojov:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

zo štátneho rozpočtu vrátane finančných prostriedkov z rozpočtových kapitol ministerstiev,
zo štátnych účelových fondov,
z rozpočtov vyšších územných celkov,
z rozpočtov obcí,
z prostriedkov fyzických osôb,
z prostriedkov právnických osôb,
z úverov a príspevkov medzinárodných organizácií,
z prostriedkov vyplývajúcich z medzinýrodnych zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených
medzi Slovenskou republikou a inými štátmi,
i) z iných prostriedkov, ak to ustanoví osobitný predpis.
Doplnkovým zdrojom finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja sú finančné
prostriedky z fondov EÚ. Ich využitie na financovanie jednotlivých projektov je možné stanoviť
iba indikatívne. V programovom období do roku 2020 budú možnosti financovania Programu
rozvoja obce tvorené vlastnými zdrojmi podľa stavu rozpočtu obce, externými zdrojmi od štátu,
v menšej miere aj prostredníctvom rôznych donorských a sponzorských zdrojov.

Indikatívny finančný plán
Indikatívny finančný plán sumarizuje výšku financií potrebnú na realizáciu jednotlivých aktivít
plánovaných v PHSR (Tab. 28).
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Tab. 28 Indikativny rozpočet Programu rozvoja obce v €
Rok
Cieľ

2016

2017

2018

2016-2017

Spolu

1

294 000

125 000

50 000

50 000

519 000

2

52 000

-

-

-

52 000

3

11 000

-

-

-

11 000

4

2 000

54 000

-

-

56 000

359 000

159 000

50 000

50 000

638 000

Spolu

Prehľad plánu viaczdrojového financovania
Plán viaczdrojového financovania je prehľadom zamýšľaného zapojenia sociálno-ekonomických
partnerov v území do realizácie Programu rozvoja obce. Tabuľka v členení podľa zdrojov
financovania bola zostavená na základe predpokladaných nákladov na realizáciu projektov
uvedených v programovej časti PHSR.
Tab. 29 Viaczdrojové financovanie Programu rozvoja obce (v €)
Verejné zdroje

Celkové
náklady

EÚ

Štát

VÚC

Obec

Spolu

Súkromné
zdroje

Opatrenie 1.1

121 000

50 000

50 000

-

21 000

121 000

-

Opatrenie 1.2

133 000

120 000

-

-

13 000

133 000

-

Opatrenie 1.3

265 000

238 500

-

-

26 500

265 000

-

Spolu

519 000

408 500

50 000

-

60 500

519 000

-

Cieľ 2

Celkové
náklady

EÚ

Štát

VÚC

Obec

Spolu

Súkromné
zdroje

Opatrenie 2.1

52 000

47 000

-

-

5 000

52 000

-

Spolu

52 000

27 000

-

-

5 000

52 000

-

Cieľ 1

Verejné zdroje
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Verejné zdroje

Celkové
náklady

EÚ

Štát

VÚC

Obec

Spolu

Súkromné
zdroje

Opatrenie 3.1

11 000

10 000

-

-

1 000

11 000

-

Spolu

11 000

10 000

-

-

1 000

11 000

-

Cieľ 4

Celkové
náklady

EÚ

Štát

VÚC

Obec

Spolu

Súkromné
zdroje

Opatrenie 4.1

56 000

48 000

-

-

7 000

55 000

1 000

Spolu

56 000

48 000

-

-

7 000

55 000

1 000

Cieľ 3

Verejné zdroje
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Príloha 1
Ex-post hodnotenie realizácie PHSR za minulé obdobie
Cena podľa
vykonávacieho
projektu

Štátny
rozpočet

Rozpočet
obce

Názov investíce

Rok

Rekonštrukcia budovy ZŠ s MŠ z 2008

2009

68 100,64

68 100,64

7 591,83

75 692,47

rekonštrukcia budovy OCU

2009

7933.35

7 933,35

764,75

8 698,10

rekonštrukciu obecného rozhlasu

2009

13 240,00

13 240,00

1 413,98

14 653,98

Rekonštrukcia ciest

2009

82 302,00

69 161,77

0,00

69 161,77

projekt revitalizácie krajiny

2009

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

protipovodňové opatrenia
Rekonštrukcia budovy ZŠ s MŠ
prenesená z 2009

2009

4 711,20

4 711,20

0,00

4 711,20

2010

45 000,00

45 000,00

36,05

45 036,05

Rekonštrukcia ciest

2010

69 161,77

69 161,77

69 161,77

projekt revitalizácie krajiny

2011

20 000,00

16 199,70

16 199,70

Rekonštrukcia ciest

2012

82 982,43

82 982,43

82 982,43

Rekonštrukcia ciest

2012

27 660,81

27 660,81

projekt revitalizácie krajiny z 2011

2012

3 800,30

3 800,30

3 800,30

protipovodňové opatrenia

2011

4 711,20

4 711,20

4 711,20

protipovodňové opatrenia

2012

22 613,56

22 613,56

19 662,14

Rekonštrukcia ciest

2012

19 662,14

19 662,14

6 554,05

Rekonštrukcia ciest

2012

6 554,05

6 554,05

6 554,05

Iné dotácie

2012

6 934,00

6 934,00

6 934,00

Iné dotácie

2013

700,00

700,00

700,00

Rekonštrukcia OCU a KD z 2013

2014

10 000,00

10 000,00

Spolu

189 804,30
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14 577,00

Spolu

42 237,81

10 000,00
507 451,02
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Príloha 2
Problémové analýzy obce
Problémová analýza je výsledkom práce pracovnej skupiny obce Valaská Dubová pre tvorbu
Programu rozvoja obce na roky 2015-2020. V tejto etape boli identifikované najväčšie problémy,
ktoré z hľadiska ďalšieho rozvoja v súčasnosti obec má. Pre každý problém bol následne
vytvorený strom problémov, v ktorom boli pomenované príčiny a následky každého problému.
V obci Valaská Dubová boli pomenované tieto problémy. Uvádzame ich v poradí podľa
dôležitosti, ako ju určila pracovná skupina obce:
1. Nescelené pozemky,
2. Zlý stav infraštruktúry,
3. Neodstránené čierne skládky,
4. Zlý finančný stav.
Nižšie uvádzame stromy problémov, v ktorých je vždy problém uvedený v strede tabuľky,
v hornej časti tabuľky sú následky, aké má neriešenie problému na obec a v dolnej časti tabuľky
sú príčiny problému.

Stromy problémov
NÁSLEDKY:
Starnúca populácia
Nedostatok stavebných parciel

Problém: Nescelené pozemky
PRÍČINY:
Pozemky bez komasácie
Zastavenie komasácie

NÁSLEDKY:
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Zlý stav miestnych komunikácií

Zápach, znečistené životné
prostredie

Problém: Zlý stav infraštruktúry
PRÍČINY:

Zlý stav inžinierskych sietí

Neopravené cesty

Chýbajúca kanalizácia

Chýbajúce financie

NÁSLEDKY:
Environmentálna záťaž

Problém: Neodstránené čierne skládky
PRÍČINY:
Vysoké náklady na likvidáciu skládok

NÁSLEDKY:
Chýbajúce investície pre obec

Problém: Zlý finančný stav
PRÍČINY
Zadĺženosť obce

Neefektívne nadmerné výdavky
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