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METODICKÁ ČASŤ  

 

1 VÝZNAM A METODIKA SPRACOVANIA PRO 

 

1.2  Metodika a postupy spracovania PRO 

 

       Spracovateľ dokumentácie je povinný  dbať na ochranu lesných pozemkov, na 
zabezpečenie funkcie lesov navrhnúť a odôvodniť najvhodnejšie riešenia z hľadiska ochrany 
lesných pozemkov a vyhodnotiť možné dôsledky alternatívnych riešení vrátane ich 
ekonomických dosahov. 

     V dokumente je možné vyznačiť aj také objekty, ktoré v zmysle zákona NR SR č. 
49/2002  Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov ( ďalej len 
pamiatkový zákon ) nie sú evidované ako národné kultúrne pamiatky, ale majú svoju 
historickú hodnotu, obec môže evidovať ako pamätihodnosti obce v Evidencii 
pamätihodnosti obce podľa § 14 odst. 4 pamiatkového zákona, ktorú možno stále dopĺňať.  

 

 

           ANALYTICKO-STRATEGICKÁ ČASŤ 

 

2 AUDIT HOSPODÁRSKYCH, SOCIÁLNYCH 
A KULTÚRNO-SPOLO ČENSKÝCH ZDROJOV  

 

2.1.5 Ochrana poľnohospodárskej pôdy 

 

      Návrhy nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy pri každom 
obstarávaní a spracovávaní  územnoplánovacej dokumentácie musia byť odsúhlasené 
orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, ktorým je v tomto prípade Okresný úrad 
Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva.  
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2.1.6 Ochrana archeologických nálezov 

       

         Podľa pamiatkového zákona a vyhlášky MK SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva 
pamiatkový zákon, sú chránené aj archeologické nálezy a náleziská odkryté aj neodkryté 
v pôvodných nálezových súvislostiach, nachádzajú sa v zemi, na jej povrchu alebo pod 
vodou. Pri výstavbe v jednotlivých etapách realizácie terénnych úprav, bude v oprávnených 
prípadoch z dôvodu ochrany možných archeologických nálezov a nálezísk v praxi 
podmienkou pre vydanie stavebného povolenia požiadavka na zabezpečenie 
archeologického výskumu. V zmysle § 41 odst. 4 pamiatkového zákona sú určované 
nasledovné  základné podmienky ochrany archeologických nálezov a nálezísk, v miestach, 
kde nebude predpísaný archeologický výskum: 

- podľa § 40 odst. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona, v prípade zistenia, 
resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby, musí nálezca alebo osoba 
zodpovedná za vykonanie prác ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu Trenčín (ďalej 
KPÚ ) priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca 
najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do 
obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky je nálezca 
povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho 
proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne 
stavebný úrad po dohode s KPÚ. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestiť 
z pôvodného miesta a z nálezových súvislosti iba oprávnená osoba metódami 
archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa 
vyššie uvedeného, je povinný KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od 
vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom 
archeologickom náleze obsahuje informácie  o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, 
rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.  

 

PROGRAMOVÁ A REALIZAČNÁ ČASŤ   

5     PROGRAMOVÉ ZABEZPEČENIE PRO  

5.1  Opatrenia a aktivity 

1. PRIORITA : BUDOVANIE TECHNICKEJ  INFRAŠTRUKTÚRY  

1.2  Opatrenie:     Budovanie a rozvoj kultúrno – spoločenskej infraštruktúry 

1.2.1             Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti  
                     kultúrneho domu spolu s obecným úradom. 
 
1.3  Opatrenie:     Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry 

1.3.1             Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti   
                     objektu základnej školy. 
1.3.2             Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti objektu  
                     materskej školy. 
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1. Priorita:  Budovanie technickej infraštruktúry  
 

1.2. Opatrenie:   Budovanie a rozvoj kultúrno spoločenskej infraštruktúry  
 

Aktivita:  
1.2.1.  Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti 
objektu  kultúrneho domu 

Zdôvodnenie: 

Rekonštrukcia kultúrneho domu - zväčšiť priestory OcÚ nadstavbou 
nad kuchyňou a časťou KD, - miestnosti pre spoločenské organizácie, 
zvýšenie energetickej účinnosti budovy KD a OcÚ + rekonštrukcia 
vykurovacieho systému, pre kultúrno-spoločenské potreby miestnych 
obyvateľov a návštevníkov, dovybavenie. 

Predpokladané 
zdroje 
financovania:  

Prostriedky 
z rozpočtu 

obce 

Prostriedky 
z rozpočtu 

VÚC 

Dotácie 
štátu 

Prostriedky 
ŠF EÚ 

Iné 

X X X ERDF  
Predpokladaný 
rozpočet v EUR 

300.000,- €  

Predpokladaný 
termín aktivity: 

2015 - 2017 

Zodpovednosť: 
Pracovníci obce, projektový manažment, dodávateľ stavby, kontrolné 
orgány obce 

Indikátory 
plnenia: 

Modernizované priestory KD, zateplená plocha, materiálno-technické 
vybavenie v súlade s potrebami, projektom a podmienkami výzvy. 

  
1.3 Opatrenie:    Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry 

 

Aktivita:  
1.3.1.  Rekonštrukcia, modernizácia  a zvýšenie energetickej účinnosti 
objektu základnej školy 

Zdôvodnenie: 
Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti  
základnej školy; modernizácia priestorov budovy ZŠ, ktoré budú 
zodpovedať štandardom pre primárne vzdelávanie. 

Predpokladané 
zdroje 
financovania:  

Prostriedky 
z rozpočtu 

obce 

Prostriedky 
z rozpočtu 

VÚC 

Dotácie 
štátu 

Prostriedky 
ŠF EÚ 

Iné 

X X X ERDF  
Predpokladaný 
rozpočet v EUR 

200.000,- € 

Predpokladaný 
termín aktivity: 

2017 - 2018 

Zodpovednosť: 
Pracovníci obce, projektový manažment, dodávateľ stavby, kontrolné 
orgány obce 

Indikátory 
plnenia: 

Upravené priestory budovy ZŠ, zateplená plocha,  materiálno-
technické vybavenie v súlade s projektom a podmienkami výzvy. 
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Aktivita:  
1.3.2.  Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti  
objektu  materskej školy 

Zdôvodnenie: 

Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti 
objektu  materskej školy, modernizácia priestorov budovy MŠ a jej 
rozšírenie priestorov a kapacít, ktoré budú zodpovedať štandardom pre 
predprimárne vzdelávanie. 

Predpokladané 
zdroje 
financovania:  

Prostriedky 
z rozpočtu 

obce 

Prostriedky 
z rozpočtu 

VÚC 

Dotácie 
štátu 

Prostriedky 
ŠF EÚ 

Iné 

X X X ERDF  
Predpokladaný 
rozpočet v EUR 

450.000,- € 

Predpokladaný 
termín aktivity: 

2015 - 2017 

Zodpovednosť: 
Pracovníci obce, projektový manažment, dodávateľ stavby, kontrolné 
orgány obce 

Indikátory 
plnenia: 

Upravené priestory budovy MŠ, rozšírená plocha, zateplené objekty, 
materiálno-technické vybavenie v súlade s projektom a podmienkami 
výzvy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Ľubomír Noska 
                                                                                    starosta obce 
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