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1. ÚVOD 

Dokument „ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

Diviacka Nová Ves s výhľadom do roku 2015 (PHSRM) je strednodobý 

strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele 

a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho 

smerovania rozvoja obce. Programom hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce Diviacka Nová Ves sa uskutočňuje podpora rozvoja na 

úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu, ekonomickú 

a kultúrnu sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre 

oživenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce 

Diviacka Nová Ves, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia 

bude priebežne aktualizovaný a doplňovaný. 

Bol spracovaný na základe zákona Národnej rady SR č. 503/2001 

Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, v znení neskorších 

predpisov, ktorý definuje Program hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce ako strednodobý programový dokument, obsahujúci 

analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, hlavne smery jej 

vývoja, ustanovenie cieľov, prvoradých potrieb a úloh vo všetkých 

oblastiach života obce. Súčasťou programu je aj návrh jeho 

administratívneho a finančného zabezpečenia. Zákon stanovuje aj 

úlohy, týkajúce sa vypracovávania, schvaľovania, zabezpečenia 

plnenia a pravidelného vyhodnocovania predmetného programového 

dokumentu. Pri spracovaní programu boli rešpektované zásady 

regionálnej politiky vlády Slovenskej republiky a princípy 

regionálnej politiky Európskej únie zakotvené najmä v nariadení 

Rady (ES) č. 1266/1999 (nariadenie o štrukturálnych fondoch). 

Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce 

Diviacka Nová Ves je súčasťou sústavy základných dokumentov 

podpory regionálneho rozvoja v Slovenskej republike. Táto sústava 

je členená na strategické a programové dokumenty vypracovávané na 

úrovni štátu, sektorov, samosprávnych krajov, regiónov a obcí a 

programové dokumenty Európskej únie (pre využitie zdrojov 

predvstupových a štrukturálnych fondov). 

Podpora regionálneho rozvoja sa uskutočňuje v súlade 

s programovaním na základe : 

- Národného plánu regionálneho rozvoja, ktorý je základný 

strednodobý strategicko – plánovací dokument na rozvoj regiónov 

vypracovaný spravidla na päť až sedem rokov. Jeho súčasťou je 

Regionálny operačný program regiónu NUTS III Trenčianskeho kraja 

a NUTS II Slovensko – Západ.  

- Regionálneho operačného programu, ktorý je strednodobý dokument 

vypracovaný na úrovni druhého stupňa podľa klasifikácie 

štatistických územných jednotiek. Regionálny operačný program 

vypracúvajú samosprávne kraje vo vzájomnej spolupráci v rámci 

regiónu na úrovni druhého stupňa podľa klasifikácie štatistických 

územných jednotiek (NUTS II).  

- Sektorového operačného programu, ktorý je strednodobý dokument 

vypracovaný pre vopred určené sektory.  

- Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 



samosprávneho kraja, ktorý je strednodobý programový dokument, je 

v súlade s cieľmi a prvoradými potrebami ustanovenými v národnom 

pláne a s podkladom na vypracovanie príslušného regionálneho 

operačného programu. Jeho vypracovanie zabezpečuje samosprávny 

kraj.  

- Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, ktorý 

je strednodobý programový dokument spracovaný na úrovni obce.  

Programové dokumenty Európskej únie pre využitie 

štrukturálnych fondov tvoria: 

- Národný (regionálny) rozvojový plán (RDP – Regional Development 

Plan), ktorý je hlavným dokumentom pre vyjednanie podpory zo 

Štrukturálnych fondov Európskej únie.  

- Rámec podpory spoločenstva (CSF – Community Support Framework), 

ktorý bude vytvorený na základe Národného rozvojového plánu v 

spolupráci s Európskou komisiou, je hlavným dokumentom 

vymedzujúcim poskytnutie podpory zo štrukturálnych fondov 

Európskej únie.  

- Sektorové operačné programy (SOP – Sectoral Operation 

Programme), ako taktické dokumenty vytvorené na úrovni 

ministerstiev, ktoré rozpracovávajú problémové celky stratégií 

majúcich plošný (celoštátny) charakter, pre ktoré bude žiadané 

spolufinancovanie zo zdrojov Európskej únie.  

- Regionálne operačné programy (ROP – Regional Operation 

Programme), ako taktické dokumenty, ktoré budú spracované na 

úrovni regiónov NUTS II a rozpracovávajú tie problémové celky 

stratégií, pre ktoré bude žiadané spolufinancovanie zo zdrojov 

Európskej únie. 

Jednotlivé strategické dokumenty sú vypracovávané vo 

vzájomnej nadväznosti a postupnosti. 

PHSRM sa skladá z hlavného dokumentu a príloh, ktoré sú jeho 

neoddeliteľnou súčasťou. 

 

2. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE 

 

2.1  História obce Diviacka Nová Ves 
 

 Región v okolí obce Diviacka nová Ves sa vyznačuje bohatým 

historickým kontextom. Prvé dôkazy osídlenia regiónu spadajú do 

obdobia 3000 – 1800 p. n. l.. V uvedenom období tu žili 

ľudia  tzv. Pásikovej kultúry, ktorých označenie súvisí 

s keramickou výzdobou pre nich typickou.  

   

      Mladšia doba kamenná bola typická rozvojom ľudu kultúry 

Bukohorskej, ktorí sa vyznačovali prevažne poľnohospodárstvom, 

pastierskym štýlom života. Z obdobia doby bronzovej 1800 – 750 p. 

n . l. a Lužickej kultúry 750 – 450 pred n. l. sa zachovali 

početné pohrebiská. Obdobie Mladšej doby železnej je typické pre 
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osídľovanie regiónu Keltskými a Germánskymi kmeňmi. Slovanské 

kmene oblasť osídľujú až v prvej polovici piateho storočia n. l..  

     Ide hlavne o lokality Novák, Bojníc, Prievidze, Dubnice 

a nakoniec aj Diviackej novej Vsi. Hospodárska činnosť prvých 

Slovanov sa zameriavala na poľnohospodárstvo a pastierstvo. V 9 – 

10 storočí vznikajú v okolí prvé obce Necpaly, Sučany, Diviaky, 

Nedožery, Rudno atď. Koncom 11 storočia zaniká Veľkomoravská ríša 

a Hornú Nitru zaberajú maďarské bojové družiny a začleňujú ju do 

Uhorského štátu. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1271 ako 

obec Deueche. V roku 1349 Wyfalf, 1773 Divjaczke Nowejsa. Súčasný 

názov sa ustálil od roku 1920.  

 

 V 13. storočí patrila obec Nitrianskemu hradu a od roku 

1271 Joachimovi de Szek. Jeho syn Ivanka ju daroval zoborskému 

kláštoru. V roku 1294 ju kúpil Štefan z Diviak. Obec sa stala 

strediskom Diviackeho panstva, ku ktorému patrili obce Vrbany, 

Liešťany, Rudnianska Lehota, Horné Lelovce. V priebehu 13 

storočia vznikajú v regióne aj ďalšie obce, ako Brezany, Veľká 

Čausa, Ráztočno a iné. História okolia obce sa vyznačuje značnou 

národnostnou heterogenitou. V regióne sa vyvinuli dve hlavné 

národnostné vetvy a to rad Slovenských osád na ľavom brehu rieky 

Nitry a v údolí riečky Handlovka. Ďalej skupina Nemeckých osád na 

pravom brehu rieky Nitry okrem Handlovej. Nemecké osady 

kolonizovali baníci. Na  prelome 14 – 15 storočia patril región 

pod nadvládu rímsko-nemeckého cisára Žigmunda. V r. 1543 Turci 

obsadzujú Uhorsko a oblasť terajšieho Slovenska sa ocitla v ich 

susedstve. V r. 1527 tu preberajú nad územím vládu Thurzovci 

a v r. 1643 nastupuje rod Pálfyovcov. V r. 1703 

prebieha  Rákocyho povstanie.  

   

      V roku 1808 zorganizovala barónka Splényiová – Újfalussyová 

sedliacku vzburu z pomsty za prehratý majetkový spor s rodom 

Rudnayovcov. V roku 1856 odmietli vrátiť zemepánom kopanice. 

K obci boli v roku 1960 boli k obci pričlenené Vrbany.  

   

     Novodobé dejiny obce sa niesli v znamení sociálneho 

a ekonomického rozvoja, ktorý sa odrazil pozitívne na kvalite 

životnej úrovne obyvateľov v obci. 

 

 

2.2  Prírodné pomery 

Vymedzenie územia, geografická poloha 

     Geograficky je katastrálne územie obce začlenené do 

geomorfologického celku hornej Nitry. Vyznačuje sa výrazným 

geomorfologickým ohraničením. Takmer celé ohraničenie prebieha po 

hrebeňoch samostatných geomorfologických celkov. Strážovské vrchy 

tvoria juhozápadnú západnú a väčšiu časť severnej hranice. 

Prebieha cez Nitrické vrchy (Drieňov , Vestenická brána, Rokoš, 

Suchý) do Sedla pod Homôlkou. Odtiaľ pokračuje cez Zliechovskú 

vrchovinu do Fačkovského sedla. Najsevernejšiu časť ohraničenia 

tvoria južné svahy Lúčanskej Malej Fatry s vrcholom Kľak (1351 

m), ktorý sa síce z geomorfologického hľadiska nachádza mimo 

hranice regiónu, ale všeobecne sa pokladá za súčasť hornej Nitry. 
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Pod jeho úbočím pramení rieka Nitra. Od Vríckeho sedla pokračuje 

hranica hrebeňom Žiaru a cez Rovne prechádza do Kremnických 

vrchov, ktoré ohraničujú región z východu. Cez Kunešovskú 

hornatinu prechádza na hrebeň Vysokého Vtáčnika a cez jeho 

rovnomenný najvyšší vrchol Vtáčnik (1346m) ohraničuje hornú Nitru 

z juhovýchodu. Z juhu ohraničujú región výbežky pohoria Tríbeč. 

Takto ohraničený priestor vypĺňa Hornonitrianska kotlina, ktorej 

relatívne samostatným výbežkom je Handlovská kotlina a hrebeň 

Malej Magury oddeľuje Rudniansku kotlinu. 

 

Geologická stavba, nerastné suroviny  

    Geologická stavba územia je jedným s najdôležitejších 

faktorov využitia krajiny pre život človeka. Významnou mierou    

(v kladnom, alebo zápornom zmysle) ovplyvňuje využívanie územia a 

v neposlednej miere aj kvalitu samotného života. Pestrú a zložitú 

geologickú stavbu predstavuje zastúpenie viacerých subtatranských 

príkrovov (manínsky, krížňanský, chočský, strážovský), v dôsledku 

čoho nad horninami skál sú bazálne zlepence.  

   

     Geologická stavba územia odzrkadľuje príslušnosť k dvom 

najsevernejším, aj keď svojím charakterom veľmi rozdielnym 

tektonickým pásmam. Severnejšie pásmo, flyšové, predstavuje 

mohutný oblúk tiahnuci sa od západu na východ, pričom na severe 

prechádza aj územím Poľska. Vznik flyšového pásma sa začal 

v kriede, keď v dôsledku vrásnenia vnútorných Karpát sa na okraji 

vytvorila rozsiahla prehĺbenina. V nej sa najmä v priebehu 

paleogénu vytvorili mohutné súvrstvia s charakteristickou 

flyšovou sedimentáciou. Jej základom je mnohonásobné striedanie 

vrstiev rozdielnych hornín – pieskovcov a ílovitých bridlíc.  

   

     Územie sa vyznačuje rozsiahlymi plochami zosuvu pôd, 

predovšetkým v 20 km vzdialenej oblasti Handlovej, Chrenovca, 

Veľkej a Malej Čausy. Zosuvy sú podmienené geologickou stavbou 

územia, hydrologickými podmienkami i členitosťou územia. V okolí 

Novák a Handlovej je prostredie negatívne ovplyvňované aj ťažbou 

uhlia, a to vznikom banských háld, ktoré sú neplodnou plochou a 

prepadávaním povrchu, kde dochádza ku vzniku bezodtokovej 

depresie s následne zamokrenými plochami.  

   

     Zosuvné územia sú viazané prevažne na flyšoidné alebo 

ílovcovo-slieňovcové komplexy paleogénu a mezozoika s hojným 

výskytom vápenca. Tento predkvartérny podklad spôsobuje zosúvanie 

sa svahových sedimentov, len zriedka zasahujú šmykové plochy aj 

do zvetraných hornín podkladu. Ako prezentuje nasledujúci 

obrázok, výskyt horninových zosuvov v katastrálnom území obce je 

veľmi častý.  

   

     Nerastné bohatstvo širšej oblasti, v ktorej obec sídli, je 

zastúpené širokou rozmanitosťou surovinových druhov. Z nerudných 

surovín sa v širšom okolí obce nachádzajú najmä stavebné 

materiály napr. vápenec a pieskovec.  

 

 



Pôdne pomery  

     Lokalita, v ktorej sa obec nachádza, je typická mäkkými 

flyšoidnými horninami s ílovitými, vápencovými a pieskovcovými 

sedimetmi. Uvedený typ pôdy sa vyznačuje strednou až slabou 

bonitou bonitou, ktorá je vhodná predovšetkým na pestovanie 

obilnín. Podľa druhu sú tu pôdy hnedé, nasýtené a oglejené. 

Z hľadiska textúry a skeletovosti ide o piesočnatohlinité, až 

hlinité, čiastočne štrkovité pôdy. Pôdotvorný substrát tvoria 

sedimentálne, menej kryštalické a karbonátové horniny.  

 

Hydrologické pomery  

     Hydrologické pomery v regióne sú veľmi vhodné pre rozvoj 

cestovného ruchu. Os územia okresu tvorí rieka Nitra, ktorá z 

pravej strany priberá Nitricu a z ľavej strany Handlovku. Nitra 

pramení v Malej Fatre a jej celková dĺžka je 197 km. Nitrica 

pramení v Strážovských vrchoch a má dĺžku 51 km. Handlovka 

pramení na svahoch Vtáčnika a je dlhá 32 km. Z vodstva majú pre 

tento región rozhodujúci význam minerálne a termálne pramene. 

Bojnické termálne pramene s teplotou 28 - 48 C sa stali základom 

rozvoja kúpeľov v Bojniciach, ktoré sa v súčasnosti vďaka 

rozsiahlym investíciám a rekonštrukcii, stávajú cieľovým miestom 

aj pre zahraničnú klientelu, predovšetkým z nemecky hovoriacich 

krajín. Liečia sa tu choroby pohybového ústrojenstva a nervové 

choroby. Regionálny význam majú kúpele Chalmová a perspektívny 

rozvoj ponúkajú aj termálne vody v Koši. Prameň v Koši bol 

vyvŕtaný v rámci riešenia ochrany bojnickej žriedlovej oblasti vo 

vzťahu k ťažbe uhlia na nováckom ložisku. Výdatnosť prameňa je 

810 l/min. a po úprave okolia môže byť využitý pre potreby 

verejne prístupného kúpaliska. K ďaľším minerálnym prameňom, 

ktoré sa doposiaľ nevyužívajú, patria I. a II. prameň pri 

východnej šachte, ktoré sa nachádzajú v Handlovských 

hnedouhoľných baniach, vrt v Opatovciach nad Nitrou a tri zdroje 

minerálnej vody v Chalmovej. Ide o dolný výver, horný prameň a 

vrt CH-2, ktoré sa nachádzajú v areáli kúpaliska.  

   

     Z hľadiska letnej rekreácie je v súčasnosti využívaná vodná 

nádrž v Nitrianskom Rudne, v blízkosti ktorej sa postupne 

vytvorilo stredisko cestovného ruchu vhodné na letnú rekreáciu a 

vodné športy. Aj napriek relatívnemu znečisteniu rieky Nitra, má 

okres podmienky aj pre rybolov a to v pstruhovom pásme (horný tok 

Nitry po Nedožery, Nitrica a ich prítoky, lipňového pásma od 

Nedožier po Prievidzu a mrenového pásma na rieke Nitra pod 

Prievidzou.  

   

Katastrom obce pretekajú menšie vodné toky, ktoré nie sú z 

ekonomického hľadiska veľmi využiteľné. Neupravené a zanesené 

vodné korytá v letných mesiacoch pri vzniku prívalových vôd, môžu 

spôsobiť značné škody na hmotnom majetku. 

   

Klimatické pomery  

     Územie Nitrianskeho Rudna patrí do mierne teplej oblasti a 

postupne so zvyšujúcou sa nadmorskou výškou prechádza do chladnej 

oblasti. Severné a náveterné západné svahy s väčšou nadmorskou 



výškou majú prírodné podmienky drsnejšie.  

   

     Podnebie obce ovplyvňujú rozličné činitele, najdôležitejšou 

je nadmorská výška (na každých 100 m klesá teplota o 0,6 °C). 

V obci je citeľne chladnejšie ako na nižšie položených dedinách. 

Vetry prichádzajúce od Atlantického oceánu, v mnohých prípadoch 

ako cyklóny, prinášajú dlhotrvajúce dažde nad celou oblasťou. 

Južné vetry, ktoré sa nad územie dostávajú od Stredozemného a 

Jadranského mora, ovplyvňujú podnebie v lete a začiatkom jesene 

búrkovým počasím. V zime je podnebie ovplyvňované hlavne vysokým 

tlakom nad Ukrajinou, ktoré prináša studené, dlhšie trvajúce 

počasie.  

   

     Podnebie v okolí obce sa v priemere javí ako typicky 

vnútrozemské. Obec sa nachádza v mierne teplej a vlhšej oblasti. 

Klimatický okrsok je mierne teplý, vlhký, s chladnou až celkom 

studenou zimou.  

Klíma v okolí obce Diviacka nová Ves je vo všeobecnosti vhodná 

hlavne na pešiu turistiku, nenáročnú zimnú turistiku a lyžovanie, 

mierne podnebie bez veľkých výkyvov poskytuje vhodné podmienky 

pre rozvoj kúpeľníctva. Nižšia časť kotliny patrí do teplej 

klimatickej oblasti, stráne pohorí do mierne teplej a najvyššie 

polohy do chladnej klimatickej oblasti. Priemerné mesačné teploty 

v letných mesiacoch sa pohybujú od 16,9 do 18,0 a v zimných 

mesiacoch od - 3,2 do 4,2. Mesiacmi s najvyšším priemerným 

mesačným množstvom zrážok sú mesiace jún, júl a august. 

   

Rastlinstvo a živočíšstvo  

     V súčasnosti je prirodzená vegetácia pozmenená antropogénnou 

činnosťou. Zastúpené sú tu dubovo-hrabové lesy karpatské, s 

enklávami dubových a cerovo-dubových lesov viažucich sa na 

slnečné južné svahy. Vo vyšších polohách prevládajú jedľovobukové 

spoločenstvá s vyšším zastúpením ihličnatých drevín. Rastlinstvo 

územia sa vyznačuje bohatou a pestrou vápencovou flórou so 

zastúpením náročných teplomilných i horských a vysokohorských 

druhov. Sú tu prítomné viaceré západokarpatské a karpatské 

endemity a subendemity ako poniklec slovenský, klinček včasný, 

klinček lesklý, soldanelka karpatská, kostrava tatranská, 

večernica snežná, kurička vápencová, chrastavec Kitaibelova 

panónsky, či endemit bodliak kopcový.  

   

     V regióne sa vyskytuje podľa Zákona o ochrane prírody a 

krajiny č. 287/1994 Z. z. 5 kategórií chránených území - 1 

chránená krajinná oblasť, 3 národné prírodné rezervácie, 4 

prírodné rezervácie, 1 národná prírodná pamiatka, 5 prírodných 

pamiatok a 1 chránený areál. Chránené územia sú zároveň aj 

genofondovo významnými lokalitami, na ktorých prevláda funkcia 

ochrany genofondu chránených druhov rastlín a živočíchov nad 

ostatnými ekologickými funkciami. Osobitnú ochranu si vyžadujú 

lokality mokradí na poddolovanom území obce Koš-Košovské mokrade, 

ktoré Regionálny územný systém ekologickej stability prezentuje 

ako genofondové plochy.  

   

     Živočíšstvo kotlinového územia sa viaže na vodné prostredie, 



poľnohospodársky obrábanú pôdu a okrajom na listnaté lesy. Fauna 

kultúrnej stepi je druhovo chudobnejšia ako pôvodná stepná fauna. 

Významnou črtou živočíšstva kultúrnej stepi a iných 

antropogénnych biotopov je oslabenie ich homeostázy a tendencia 

premnoženia sa niektorých druhov.  

   

     Živočíšstvo oblasti teda prezentujú prevažne druhy zóny 

listnatých lesov, menej stepného bezlesia. Zo vzácnych druhov 

živočíchov sú to napríklad jasone - červenooký a chochlačkový, 

vidlochvosty - feniklový a ovocný. Vyskytuje sa tu mlok 

vrchovský, užovka stromová i hladká, sokol myšiar, sokol 

lastovičiar, myšiak hôrny, jastrab veľký, včelár obyčajný. V 

území ďalej žije hlucháň, krkavec čierny, skaliar pestrý. Z 

veľkých šeliem sa v oblasti vyskytuje medveď a rys. Žije tu aj 

poľovná zver - jelenia, srnčia, diviačia a muflónia.  

 
2.3   Technická infraštruktúra 
 

     Obec Diviacka nová Ves je elektrifikovaná a plynofikovaná na 

98 %. Plynofikovať sa začala v roku 1974, pričom novšie 

vybudované ulice boli pripojené v 90. rokoch. Obyvatelia sú 

napojení na verejný vodovod. Pokrytie vodovodnou infraštruktúrou 

je 100 %. Obec nemá vlastný zdroj pitnej vody, voda sa dopravuje 

vodovodným potrubím z Nitrianskeho Rudna. Obec nemá kanalizáciu 

a nedisponuje čističkou odpadových vôd. Vybudovanie čističky 

odpadových vôd sa viaže na dobudovanie kanalizačnej siete 

a predpokladá sa v horizonte 5 - 10 rokov. V súčasnosti je obec 

napojená na digitálnu telefónnu ústredňu. Pokrytie mobilných 

operátorov je nasledovné T - mobile 100 %, Orange 100 % 

(telefónny vykrývač Orange sa nachádza priamo v obci). Občania 

majú možnosť prístupu na Internet v miestnej škole ako aj 

v Internetovej kaviarni. 

 

 

2.4   Doprava 
 

    Jedným z dôležitých predpokladov rozvoja cestovného ruchu je 

dopravná dostupnosť regiónu a efektívny dopravný systém na jeho 

území.  

   

    Okres Prievidza leží mimo hlavnej dopravnej osi Slovenska. 

Pre dopravnú infraštruktúru v regióne je charakteristická redšia 

dopravná sieť. Jej hustota vyjadrená dĺžkou štátnych ciest na km2 

sa nachádza pod celoslovenským priemerom. V Prievidzskom okrese 

je táto hustota 0,29353 km/km2, pričom celoslovenský priemer je 

0,3587 km/km2. Hlavnými dopravnými tepnami sú štátne cesty prvej 

triedy č. 50 v západo-východnom smere a č. 64 v severojužnom 

smere, ktoré predstavujú cca 30 % z celkovej dĺžky ciest okresu. 

Tieto sú doplnené dvoma cestami druhej triedy, ktoré tvoria 

prepojenia ciest prvej triedy na hlavné cestné ťahy Slovenska, a 

to v Ilave a pri Martine. Najväčší podiel (až 53 %) tvoria cesty 

tretej triedy, pripájajúce obce na tranzitné ťahy. V blízkom 

okresnom meste Prievidza sa nachádza železničný uzol, ktorý má 

priame vlakové spojenie s hlavným mestom Slovenska Bratislavou.    

http://www.diviackanovaves.sk/rozvoj/page0006.htm
http://www.diviackanovaves.sk/rozvoj/page0007.htm


Železničná stanica je však v nevyhovujúcom stave a chýba 

adekvátne technologické zázemie. Z obce je rýchlo dostupné aj 

športové letisko, ktoré môžu využívať aj malé motorové lietadlá 

a nachádza sa v okrajovej časti mesta Prievidza.  

   

     Obec nie je tranzitnou obcou a cez jej územie neprechádza 

žiadna lokálna dopravná tepna. Iba 0,5 km od katastra obce sa 

miestna cesta napája na cestu III. triedy prepájajúca okolité 

dediny s Nitrianskym Rudnom. Obec je od hlavnej dopravnej tepny 

v regióne, cesty medzinárodného významu, vzdialené len cca. 3,5 

km, čo vytvára priaznivé podmienky na jej ďalší spoločensko-

hospodársky rozvoj. V katastri obce sa nachádza cca. 10 – 12 km 

miestnych komunikácií, z ktorých väčšina sa nachádza v zlom 

technickom stave.  

 

 
 

Obrázok 1. Cestná sieť v blízkosti obce Diviacka Nová Ves.  

Zdroj: Autoroute 2000  

 

Z ekonomického hľadiska a z hľadiska ďalšieho rozvoja obce je 

jej poloha pri hlavnom cestnom prepojení okresného mesta 

Prievidza so západnou časťou republiky veľmi výhodná, prináša 

však so sebou riziká negatívnych vplyvov spôsobených nadmernou 

dopravou.  

 

Cestná doprava 

Obcou prechádza miestna cesta, ktorá ju nepriamo prepája na 

cestu III triedy vzdialenej cca. 0,5 km od katastra obce. Smerom 

na severozápad je možné sa po uvedenej cestnej komunikácii dostať 

do mesta Nitrianske Rudno. Okresné mesto je vzdialené od obce 

17,5 km. V katastrálnom území obce sa nachádza veľký počet 

lokálnych komunikácií, ktoré vzájomne prepájajú jej jednotlivé 



časti. Mnohé z nich sa nachádzajú v zlom technickom stave, čo si 

v blízkej budúcnosti vyžiada ich rekonštrukciu. Susedná obec 

z južnej strany, Horné Lelovce, sa nachádza približne v tretine 

cesty medzi obcou a Prievidzou. Zo severnej strany je susednou 

obcou obec Somorova Ves, ktorá je vzdialená 1,5 km.  

 

Prímestská doprava  

Prímestská doprava zabezpečuje SAD Prievidza, a.s.. Spoje 

premávajú len v podobe autobusovej. Obyvatelia majú možnosť 

využiť dopravné služby autobusovými prímestskými linkami denne 

celkovo cca. 6 krát v pracovných dňoch a cca. 6 krát v dňoch 

pracovného pokoja. Prvý autobus odchádza z obce o 7:15 ráno 

a posledný o cca. 22:45 večer. Uvedenú frekvenciu autobusového 

spojenia možno považovať za nedostatočnú z hľadiska podpory 

zamestnanosti v obci a spotreby sociálnych a iných služieb (ktoré 

nie sú v obci k dispozícii) občanmi v okresnom meste. Dopravný 

podnik však službami s nízkou frekvenciou reflektoval na nízky 

dopyt spôsobujúci značnú ekonomickú efektívnosť.  

   

Železničná doprava  

Územím okresu vedie železničná trať nadregionálneho významu 

Prievidza - Zbehy - Nové Zámky, ktorou je región pripojený na 

III. hlavný ťah SR a na medzinárodné železničné trate. Trať vedie 

priemyselnými zónami, ktoré sú vhodne napojené. Železničná trať 

Prievidza - Handlová - Horná Štubňa má regionálny význam a 

nadväzuje na železničnú trať Dúbrava - Vrútky. Všetky železnice 

majú prioritný význam z hľadiska prepravy nákladov a doplňujúci z 

hľadiska osobnej dopravy. Všetky železničné trate sa zbiehajú v 

Železničnom depe Prievidza, ktoré má regionálny význam a je 

vlakotvorné s novovybudovanou vlakovou stanicou. Aj keď územím 

obce železničná trať neprebieha, jej relatívna blízkosť pozitívne 

ovplyvňuje sociálno-ekonomické prostredie obce.  

 

Letecká doprava  

V intraviláne mesta Prievidza sa nachádza letisko, ktoré má 

štatút medzinárodného letiska a nepravidelnou dopravou a má i 

vlastný heliport. Táto skutočnosť má pre obec dôležitú úlohu, 

hlavne z hľadiska záujmu zahraničných podnikateľov o obec a 

región. Letisko v súčasnosti využívajú rôzni záujemcovia zo 

Slovenska ako i zo zahraničia. Využitie je rôznorodé na 

turistické, výcvikové alebo podnikateľské účely, ale aj pre 

potreby rýchlej zdravotníckej pomoci.  

 

 

2.5   Životné prostredie 
 

Starostlivosť o územie 

http://www.diviackanovaves.sk/rozvoj/page0042.htm


Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové 

usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa zásady, 

navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich 

životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické 

hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s 

princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie je v 

súčasnosti upravené zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.  

   

     Územno-plánovacia dokumentácia je základným nástrojom 

územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie v obci. 

Obec plánuje diverzifikovanú investičnú výstavbu, ktorá zahŕňa 

individuálnu bytovú výstavbu, priemyselnú výstavbu, ale aj 

výstavbu oddychových zón pre obyvateľov obce.  

 

 

Ochrana ovzdušia 

Na ochranu ovzdušia v obci pred potenciálnymi a reálnymi 

zdrojmi znečistenia slúži zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane 

ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších 

predpisov. Upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických 

osôb pri ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok 

ľudskou činnosťou a spôsobom obmedzenia následkov znečisťovania. 

V zákone sú definované znečisťujúce látky, zdroje znečisťovania, 

povinnosti právnických a fyzických osôb ako aj prevádzkovateľov 

zdrojov znečistenia ovzdušia, poplatky a pokuty za znečisťovanie 

ovzdušia. Definované sú veľké zdroje znečistenia ovzdušia ako 

technologické celky so súhrnným tepelným výkonom 50 MW alebo 

vyšším.  

   

     Príčinou znečistenia ovzdušia regiónu je najmä energetický, 

banský a chemický priemysel. Je to znečistenie emisiami zo 

spaľovacích procesov pri výrobe elektrickej a tepelnej energie a 

z technologických procesov organickými a anorganickými 

zlúčeninami. Nemalou mierou sa na tomto stave podieľa aj ostatný 

priemysel a lokálne zdroje v sídlach. Na blízkom okolí sa 

nachádzajú tri významné podniky (ENO, o. z., Zemianske Kostoľany, 

NCHZ, a. s., Nováky, Hornonitrianske bane, š. p., Prievidza) 

patriace k najväčším znečisťovateľom ovzdušia nielen regiónu ale 

aj v rámci celého Slovenska. Preto je oblasť, v ktorej sa 

nachádza obec, zaťažená nadmerným obsahom emisií oxidov dusíka 

ako aj emisiami oxidu siričitého. Uvedené zdroje sa na celkovom 

znečistení podieľajú až 61,4%.  

   

     Výraznú zmenu kvality v oblasti je možné dosiahnuť len 

podporou programov a postupov v rozhodujúcich podnikoch, ktoré 

budú minimalizovať nepriaznivé účinky na ovzdušie s uplatňovaním 

technológií s nižšími nárokmi na energie, čím budú napĺňané 

programové oblasti pri presadzovaní trvalo udržateľného rozvoja 

životného prostredia.  

   

     Priamo v obci sa nenachádza významnejší zdroj znečistenia 

ovzdušia. Najväčšími znečisťovateľmi ovzdušia sú hlavne v zimných 

mesiacoch domácnosti spaľujúce fosílne palivá. 



Odpadové hospodárstvo  

 

Základným právnym predpisom pri predchádzaní vzniku odpadov a 

pri nakladaní s odpadmi je zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol 

účinnosť 1. júla 2001. Jedným zo základných nástrojov stratégie 

hospodárenia s odpadmi je vypracovanie „Programov odpadového 

hospodárstva“. Program odpadového hospodárstva Slovenskej 

republiky vypracováva Ministerstvo životného prostredia a 

následne samosprávny kraj, obec a pôvodca odpadu.  

   

     Mimoriadne nepriaznivý je súčasný stav vo využívaní a 

likvidácii tuhého komunálneho odpadu, s ktorým má problém aj 

obec. Z uvedeného dôvodu začala obec uskutočňovať v roku 2003 

separovaný zber.  

  
Tabuľka 1: 

Objem vyprodukovaných odpadov v obci Diviacka Nová Ves od 2001 do 

2004 (v tonách) 

Ukazovateľ/Rok  2001 2002 2003 2004 

Komunálny odpad  146,7 264,4 294,8 365,54 

Separovaný odpad - - 11,2 10,84 

Zdroj: OcÚ Diviacka Nová Ves 

 
     Z hľadiska riešenia nepriaznivej situácie v oblasti 

odpadového hospodárstva bude musieť obec vo väčšej miere rozšíriť 

separovaný zber, čo možno dosiahnuť len cez zvyšovanie povedomia 

obyvateľov obce v tejto oblasti.  

   

 

Lesné hospodárstvo  

 

     V lesnom hospodárstve prebehla reprivatizácia, ktorá bola 

spojená so značnými problémami v zabezpečovaní pestovanej a 

lesoochranárskej činnosti u nových súkromných vlastníkov. 

Odrazilo sa to najmä na zvyšovaní ťažby dreva v environmentálne 

citlivých lokalitách a znižovaní zalesňovacej činnosti v 

reprivatizovaných lesoch.  

   

     Podobne ako vo všetkých oblastiach Slovenska, aj tu sa 

prejavuje negatívny vplyv hospodárskej činnosti človeka 

a negatívneho stavu životného prostredia, hlavne ovzdušia. Vysoké 

hodnoty oxidu siričitého spôsobujú nadmernú kyslosť dažďovej vody 

s negatívnym vplyvom hlavne na spoločenstvá ihličnatých lesov. 

Kyslé dažde spolu s pôsobením biologických škodcov spôsobujú 

vysychanie lesného porastu. Ten následne nemôže plniť svoju 

akumulačnú funkciu a spolu so zvyšujúcimi sa emisiami oxidu 

dusíka pôsobí na znižovanie objemu zrážok. Zmena klímy a uvedený 

proces má negatívny vplyv na tunajší ekosystém, ktorý hlavne 

v prípade rastlinstva pomaly mení svoju štruktúru a prirodzenú 

biodiverzitu.  

   

 

 

 



Pôda  

 

     Kvalita pôdy patrí medzi najvýznamnejšie faktory využívania 

a rozvoja územia obce. Vzhľadom k veľmi dlhému času jej obnovy je 

potrebné v maximálnej miere zohľadňovať jej prirodzené 

vlastnosti. Rozsah pôdneho fondu je obmedzený, a práve preto musí 

byť v plnom rozsahu racionálne využívaný. Medzi hlavné negatívne 

faktory, ktoré ovplyvňujú pôdnu produkciu a jej environmentálne 

funkcie patria najmä zhutňovanie a acidifikácia pôd, neuvážené 

rekultivácie pôd, neúmerné meliorácie, nadmerná chemizácia, stále 

sa zvyšujúca erózia, zosuvy, divoké skládky a emisno – imisná 

kontaminácia pôd.  

   

     V súčasnosti je na Slovensku vyčlenených 12 najohrozenejších 

oblastí s pôdami kontaminovanými rizikovými látkami. Iba 65% pôd 

SR patrí do kategórie nekontaminovaných a vyskytujú sa prevažne v 

oblastiach s najproduktívnejšími pôdami. Z environmentálneho 

hľadiska má však negatívny dopad na pôdu spotreba minerálnych 

hnojív a prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sa používajú pri 

poľnohospodárskom využití pôdy. Prevažujúca aplikácia minerálnych 

hnojív s preferenciou dusíka pretrváva.  

   

     Veľmi významný a podstatný vplyv na pôdu v regióne majú 

exhaláty vznikajúce spaľovaním uhlia, najmä zlúčenín síry 

(spôsobujú okysľovanie pôd) a ťažké kovy. Fytotoxicita arzénom, 

olovom a inými ťažkými kovmi sa popisuje ako inhibícia enzýmových 

systémov, čo sa navonok prejavuje v zníženom raste, vo vývoji a 

vo zvýšenom obsahu týchto prvkov v nadzemnej hmote. To má zároveň 

negatívny dopad na živočíšnu výrobu.  

   

     V okolí obce je znečistenie pôd spôsobené priemyslom a 

energetikou. Zdrojmi exhalátov sú ENO, o. z., Zemianske Kostoľany 

a Tepláreň Handlová. Určujúcim rizikovým prvkom je však arzén z 

elektrárenského popolčeka. Oveľa toxickejšie je jeho pôsobenie na 

živočíchy a človeka, vzhľadom na jeho tendenciu akumulácie v 

telových orgánoch.  

   

 

Správa povodí  

 

     Právna starostlivosť o vodu je vymedzená v zákone NR SR č. 

184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(vodný zákon) s účinnosťou od 1. júna 2002. Tento zákon vytvára 

podmienky na všestrannú ochranu povrchových vôd a podzemných vôd 

vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých krajinných 

ekosystémov, na zlepšenie stavu povrchových vôd a na ich účelné a 

hospodárne využívanie.  

   

     Vodný potenciál širšej oblasti tvoria povrchové vody povodia 

rieky Nitry s hlavným tokom Nitrou a jeho prítokmi: Handlovkou, 

Nitricou, Bebravou a s ich priraďujúcimi sa prítokmi (Tmavá, 

Tužina, Chvojnica, Osliansky potok, Drahožica) a spolu s nimi 

tiež potenciál podzemných a zvláštnych vôd.  

 

   

     Podzemné vody v regióne sa radia do dvoch významných 



vodohospodárskych oblastí - Strážovské vrchy a riečne náplavy 

rieky Nitry. Zvláštne vody sú zastúpené minerálnymi a banskými 

vodami. Z minerálnych vôd sa vyskytujú len termálne vody (ich 

teplota je vyššia ako 25 °C). Tieto sú využívané ako prírodné 

liečebné pramene s celoštátnym významom, nachádzajúce sa 

v neďalekých Bojniciach. Voda kalciovo – magnéziovo – 

bikarbonátovo - sulfátového typu čerpaná z ôsmich prameňov sa 

využíva na balneoterapiu. Termálne vody, s využitím na rekreáciu 

a kúpeľníctvo miestneho významu, sa nachádzajú v Chalmovej (obec 

Bystričany) a v Malých Bieliciach (mesto Partizánske).  

   

     V celom povodí prevláda vysoké využívanie vodných zdrojov na 

zásobovanie obyvateľstva obcí okresov Prievidza a Partizánske. 

Najvýznamnejší odberatelia povrchových vôd (Elektráreň Nováky, o. 

z., Zemianske Kostoľany a NCHZ, a. s., Nováky) odobrali 85,8 % 

odberov povrchových vôd v povodí Nitry. Podzemné vody sa 

využívali pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, v malej 

miere pre priemysel a poľnohospodárstvo. Sumárne údaje zásob 

podzemných vôd v hydrogeologických rajónoch zasahujúcich do 

ohrozenej oblasti sú za okres Prievidza 810 l.s-1 a okres 

Partizánske 990 l.s-1. Podzemné vody vodohospodárskej oblasti sú 

výrazne vápenato - (horečnato) - hydrogénuhličitanového typu. 

Podzemné vody tejto oblasti majú dobrú kvalitu, s miernym 

antropogénnym vplyvom a nadlimitným obsahom NEL(UV). Limitné 

hodnoty normy pre pitnú vodu sú v regióne najčastejšie 

prekračované pre Mn a Fe.  

   

 

Zásobovanie pitnou vodou  

 

     V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je 

obec zodpovedná za zásobovanie obce pitnou vodou a zodpovedá za 

odvádzanie odpadových vôd, ktoré vzniknú na území obce.  

   

     Pokrytie vodovodnou infraštruktúrou je 100 %. Pitná voda pre 

obec je zabezpečená z prameňa v Nitrianskom Rudne a je do obce 

dopravovaná vodovodným potrubím.  

   

   

   

  2.6   Kultúra 

Kultúra v obci je samozrejmou a nevyhnutnou podmienkou ponuky 

kultúrno-spoločenského vyžitia sa vlastných obyvateľov, ale aj 

prejavom cielenej kultúrnej ponuky širšej návštevníckej 

verejnosti danej obce. Je prejavom a symptómom spoločenskej 

úrovne a kultúrnej vyspelosti daného sídla a regiónu. Obec 

disponuje domom kultúry, ktorý však z hľadiska požadovaných 

štandardov nevyhovuje. Za najdôležitejšiu sa javí minimálne 

rekonštrukcia sociálnych zariadení, výmena strešnej krytiny, ako 

aj zateplenie budovy. Obec disponuje vlastným amfiteátrom, ktorý 

slúži občanom hlavne v letných mesiacoch. V blízkej budúcnosti 

bude nevyhnutná jeho rekonštrukcia.  
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Obrázok 2. Katolícky kostol  

       V obci je činný folklórny súbor Novjesanka združujúci 
občanov so vzťahom k k folklóru a ľudovým tradíciám. Tunajšie 

tradície šíria prostredníctvom vystúpení nielen domácim 

obyvateľom ale aj širšieho regiónu a celého Slovenska. 

Z tradičných kultúrnych akcií je známa akcia „Spieva celá 

dedina“, v ktorej sú zapojení občania všetkých vekových 

kategórií. Členovia súboru sa podieľajú na spoluorganizovaní 

Novianskych dní, ktorých súčasťou je predstavovanie ľudových 

remesiel a vystúpenia folklórnych súborov. Ďalším spolkom 

s orientáciou na kultúrne aktivity je Slovenský zväz zdravotne 

postihnutých. Združuje 125 členov pre ktorých organizuje rôzne 

kultúrne aktivity. V rámci vianočného posedenia organizuje 

výstavu ručných prác svojich členov. Zväz sídli v priestoroch 

starej materskej školy, ktorá je v súčasnosti v nevyhovujúcom 

stave. Poslednou všeobecne prospešnou organizáciou s orientáciou 

na kultúru je Občianske združenie Kabianka. Zameriava sa na 

organizovanie kultúrnych podujatí pri rôznych spoločenských 

príležitostiach. Každoročne organizuje pre deti a ich rodičov 

spoločensko-kultúrnu akciu „Cesta rozprávkovým lesom“. V obci je 

činný aj Slovenský zväz protifašistických bojovníkov.  

  

 

 

2.7   Obyvateľstvo 

Oblasť ľudských zdrojov je zameraná na rozvoj, vzdelanosti,  

zamestnanosti a trhu práce. Oblasti identifikované na lokálnej 

úrovni sú relevantné s Národným plánom zamestnanosti.  
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     Obec sa vyznačuje prakticky homogenitou národnostnej 

štruktúry. V obci žije takmer 100 % obyvateľov so slovenskou 

národnosťou. V celom okrese Prievidza prevládajú prevažne občania 

slovenskej národnosti, na druhom mieste sú občania českej 

národnosti.  

 

Demografia   

 

Úroveň sociálneho rozvoja charakterizuje viacero 

ukazovateľov, medzi ktoré patrí aj demografická situácia a 

zloženie obyvateľstva. Pre demografický vývoj je vo všeobecnosti 

charakteristický znižujúci sa prirodzený prírastok obyvateľstva  

a starnutie populácie. 1330  

   

     K 19. 5. 2005 žilo v obci 1755 obyvateľov. Priemerná hustota 

obyvateľstva je 132 obyvateľov / km2 a je nad celoslovenským 

priemerom (109,7 obyv./ km2).  

 

Tab.2:2 

Počet obyvateľov v obci v roku 2005 (počet osôb) 

Ukazovateľ/Rok 2001 2002 2003 2004 2005 

Počet obyvateľov 1779 1773 1774 1749 1755 

Zdroj: OcÚ Diviacka Nová Ves 

 

   
     Celkový počet obyvateľov vykazuje v sledovanom období mierne 

klesajúci trend. Od roku 2001, kedy v obci žilo celkovo 1779 

obyvateľov, klesol celkový počet obyvateľov do roku 2005 o 1,35 

%. Najväčší pokles obyvateľov bol zaznamenaný v roku 2004, kde 

oproti predchádzajúcemu roku klesol ich počet o 1,42 %.  

   

Nasledujúca tabuľka prezentuje vývoj prirodzeného bytku/prírastku 

obyvateľstva. 

 

Tab.3:   

Prirodzený úbytok/prírastok obyvateľstva v obci (osoby) 

Ukazovateľ/Rok 2001 2002 2003 2004 2005 

Úbytok 3 -2 -12 -3 1 

Zdroj: OcÚ Diviacka Nová Ves 

  

     Vývoj ukazovateľa prirodzeného prírastku/úbytku obyvateľstva      

v obci v sledovanom období vykazuje negatívny trend. Počet 

zomrelých v obci prekračuje počet živonarodených obyvateľov 

v celom sledovanom období v priemere o 3 obyvateľov. Uvedený 

vývoj možno považovať za pozitívny, vzhľadom na celoslovenský 

trend starnutia obyvateľstva.  

   

     Celkový trend vývoja je teda charakteristický mierne 

negatívnym vývojom reprodukcie obyvateľstva v obci. Demografický 

proces je ovplyvnený celkovým prírastkom obyvateľstva.  

 

   

 



 

Migrácia obyvateľstva  

 

Migrácia obyvateľstva t.j. rozdiel medzi prisťahovanými a 

vysťahovanými obyvateľmi vykazuje nerovnomerný vývoj. Rozhodujúci 

podiel na migrácii obyvateľstva v obci pripadá na občanov 

v produktívnom veku. V sledovanom období vykazoval migračný 

prírastok, až na roky 2002 a 2004, pozitívny trend.  

  

Tab.4: 

Migračný prírastok / úbytok obyvateľov (osoby) 

Ukazovateľ/Rok 2001 2002 2003 2004 2005 

Migračný prírastok 3 -25 13 -22 5 

Zdroj: OcÚ Diviacka Nová Ves 

 

Najväčší migračný prírastok obyvateľstva bol zaznamenaný 

v roku 2005. Oproti predchádzajúcemu roku 2004 počet 

prisťahovaných o 5 obyvateľov. V roku 2003 vykázal migračný 

prírastok hodnotu 13. V sledovanom období došlo v roku 2002 

a 2004 k výrazným migračným poklesom, ktoré súviseli predovšetkým 

s ekonomickými príčinami. Nasledujúca tabuľka prezentuje vývoj 

celkového prírastku obyvateľstva v obci, ktorý je súčtom 

prirodzeného a migračného prírastku.  

 

Tab.5: 

Celkový prírastok / úbytok obyvateľov (osoby) v obci. 

Ukazovateľ/Rok 2001 2002 2003 2004 2005 

Celkový prírastok 0 -27 1 -15 6 

Zdroj: OcÚ Diviacka Nová Ves 

 

     Ako prezentuje tabuľka, najväčší celkový prírastok 

obyvateľstva v obci bol zaznamenaný v roku 2005, kedy sa celkový 

počet obyvateľov zvýšil o 6. V roku 2002 do roku 2004 vykazoval 

celkový prírastok záporné hodnoty, čo bolo dôsledkom uvedených 

migračných pohybov.  

Veková štruktúra obyvateľstva obce 

Nasledujúca tabuľka prezentuje aktuálnu vekovú štruktúru 

obyvateľov v rokoch 2001 až 2005. Najväčší podiel pripadá na 

obyvateľov v produktívnom veku, najmenší podiel na obyvateľov 

v poproduktívnom veku. Uvedený trend možno z pohľadu jej ďalšieho 

sociálno-hospodárskeho rozvoja považovať za pozitívny. Aj napriek 

klesajúcej tendencii počtu obyvateľov v predproduktívnom veku by 

v najbližšom období ku starnutiu obyvateľstva v obci dôjsť 

nemalo. Priemerný koeficient poklesu dosiahol v sledovanom období 

pri obyvateľoch v predproduktívnom veku 1,024, čo predstavuje 

priemerný ročný pokles 2,4 %, pri obyvateľoch v poproduktívnom 

veku to bolo 2,8 %. Znamená to, že pokles obyvateľov 

v poproduktívnom veku je rýchlejší ako predproduktívnom.  

 

 

 

 

 



Tab.6: 

Obyvateľstvo podľa štruktúry základných vekových skupín  

Ukazovateľ /Rok Predproduktívny 

vek 

Produktívny vek Poproduktívny vek 

2001 405 1070 304 

2002 381 1100 292 

2003 387 1099 288 

2004 364 1106 279 

2005 368 1117 270 

Zdroj: OcÚ Diviacka Nová Ves 

 
Legenda: predproduktívny (0 – 14), produktívny (15 – 59m/54ž), 

poproduktívny ( 60+m/55ž). Index starnutia – pomer poproduktívnej 

zložky obyvateľstva k predproduktívnej  

   

     V priemere možno sledovať nárast počtu obyvateľov 

v produktívnom veku, čo je pozitívny trend. Vekovú štruktúru 

ekonomicky aktívneho obyvateľstva prezentuje nasledujúca tabuľka. 

  

Tab.7: 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa štruktúry veku a pohlavia k 

20. 5. 2005 

Vek Muži Ženy Spolu 

15 - 19 74 61 135 

20 - 29 153 130 283 

30 - 39 154 128 282 

40 - 49 157 122 279 

50 - 54 55 74 129 

55 - 59 48 57 105 

60 - 64 45 40 85 

Spolu 686 612 1298 

Zdroj: OcÚ Diviacka Nová Ves 

 

     Najväčší podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva pripadá na 

vekovú skupinu od 20 do 29 rokov. Najnižšou skupinou sú 

obyvatelia vo veku od 55 do 59 a od 60 do 64 rokov.  

 

Národnostná štruktúra obyvateľstva 

V obci je štruktúra obyvateľstva prakticky homogénna, čo 

dokazuje aj nasledujúca tabuľka. Až 99,43 % obyvateľov obce je 

slovenskej národnosti.  

Tab.8: 

Trvalo bývajúce obyvateľstvo podľa národnosti (%) 

Ukazovateľ

/Národnosť 

Trvalo 

bývajúce 

obyvateľstvo 

z toho národnosť 

slovens

ká 

maďars

ká 

nemec

ká 

česká poľská ukrajins

ká 

Štruktúra  1755 99,43 0,06 0,06 0,34 0,06 0,06 

Zdroj: OcÚ Diviacka Nová Ves 

 

Nízky podiel pripadá na obyvateľov maďarskej, nemeckej, českej 

a poľskej národnosti. 



2.8   Vzdelanie a zamestnanosť 
   

     Vzdelanostná štruktúra obyvateľov obce má nasledovnú 

štruktúru. Najväčší počet obyvateľov má učňovské a úplné stredné 

vzdelanie s maturitou. Obyvatelia so základným vzdelaní tvoria 

19,6 % z celkového počtu obyvateľov. Ide predovšetkým 

o obyvateľov v poproduktívnom veku. V obci pripadá 26,6 % podiel 

na obyvateľov so stredným učňovským vzdelaním bez maturity. 

Najmenší počet obyvateľov pripadá na vysokoškolsky vzdelaných 

obyvateľov v bakalárskom stupni (11 obyvatelia). Druhú najmenej 

zastúpenú skupinu predstavujú obyvatelia s vyšším odborným 

vzdelaním, len 0,57 %. V predproduktívnom veku, prevažne v období 

povinnej školskej dochádzky, sa nachádza 16 % obyvateľov.  

   

     Nasledujúca tabuľka prezentuje vzdelanostnú štruktúru 

obyvateľstva v roku 2005.  

 

Tab.9:   

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva k 20. 5. 2005. 

Stupeň vzdelania / Pohlavie Muži Ženy Spolu 

Základné vzdelanie 140 203 343 

Učňovské bez maturity 285 181 466 

Str. odb. bez maturity 12 16 28 

Úplné stredné s maturitou 243 255 498 

Vyššie odborné vzdelanie 4 6 10 

Bakalárske 5 6 11 

Vysokoškolské 56 57 113 

Deti do 15 rokov 143 138 281 

Spolu 888 862 1750 

Zdroj: OcU Diviacka Nová Ves 

Vývoj nezamestnanosti  

Od roku 1989 sa na vývoji zamestnanosti začalo výrazne 

prejavovať spomalenie dynamiky hospodárskeho rastu. Likvidácia 

pracovných miest v dôsledku transformačných a 

reštrukturalizačných procesov nebola kompenzovaná vytváraním 

nových pracovných miest v ozdravených častiach hospodárstva. Pre 

celú ekonomiku je charakteristická vysoká miera nezamestnanosti a 

nízka tvorba nových pracovných miest.  

   

     Vývoj nezamestnanosti vo všeobecnosti v Trenčianskom kraji 

zaznamenáva klesajúci trend a jej súčasná úroveň je v celku 

priaznivá. Z dlhodobého hľadiska sa vyznačuje po Bratislavskom 

samosprávnom kraji najnižšiu mieru. Z hľadiska štruktúry tvoria 

nadpolovičnú väčšinu 66 % pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci 

spolu s občanmi, ktorí pred zaradením do evidencie nezamestnaných 

3 roky nepracovali.  

   

     Absolútny počet evidovaných nezamestnaných obyvateľov v obci 

prezentuje nasledujúca tabuľka.  
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Tab.10:   

Vývoj počtu evidovaných nezamestnaných v obci Diviacka Nová Ves 

do roku 2005 (osoby)  

Ukazovateľ/Roky 2001 2002 2003 2004 2005 

Obec Diviacka Nová 

Ves 

118 116 105 67 64 

Zdroj: OcÚ Diviacka Nová Ves 

 

     Najväčší podiel na nezamestnanosti v obci v sledovanom 

období pripadal na obyvateľov so základným s stredným vzdelaním 

bez maturity.  

   

Verejné služby zamestnanosti  

 

     Na zabezpečovanie práva občanov na zamestnanie je zriadený 

Národný úrad práce (NÚP) ako verejnoprávna inštitúcia, ktorý 

v rozsahu svojej pôsobnosti, ako jeden z viacerých subjektov 

v súčinnosti s reprezentatívnymi organizáciami zamestnancov a 

zamestnávateľov vykonáva politiku zamestnanosti. NÚP je hlavnou 

inštitúciou realizujúcou politiku trhu práce, čo je systém 

podpory a pomoci občanom pri ich začleňovaní na pracovné miesta 

na trhu práce formou sprostredkovania zamestnania, poskytovania 

poradenstva, prispôsobovaním profesijnej štruktúry nezamestnaných 

a zamestnancov pomocou rekvalifikácií, podporovanie vytváranie 

nových pracovných miest zamestnávateľmi pomocou poskytovania 

príspevkov v rámci aktívnej politiky trhu práce a poskytovaním 

podpory v nezamestnanosti. Pri poskytovaní verejných služieb 

zamestnanosti obec spolupracuje s NÚP v Prievidzi, pri vytváraní 

dočasných pracovných miest, ktoré sú nevyhnutným predpokladom 

zachovania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných. Obec 

spolupracuje rovnako aj pri realizácii aktívnej politiky trhu 

práce (APTP), v rámci ktorej sa pomocou nástrojov APTP 

predovšetkým podporuje vytváranie nových pracovných miest 

zamestnávateľmi, ako aj obcou samotnou. Obec v oblasti aktívnej 

politiky zamestnanosti dočasne zamestnáva viacerých 

nezamestnaných občanov v rámci malých obecných služieb. 

V prevažnej miere výkon týchto pracovných činností zahŕňa údržbu 

verejných priestranstiev.  

  

Štruktúra zamestnanosti  

Od roku 1989 dochádzalo k transformácii vlastníckej štruktúry 

hospodárstva, čo sa následne prejavilo na celkovom vývoji 

zamestnanosti, ako aj na vývoji zamestnanosti podľa vlastníctva, 

kde dochádzalo k postupnému zvyšovaniu podielu zamestnanosti v 

súkromnom sektore na celkovej zamestnanosti.  

   

     Reštrukturalizačné zmeny sa dotkli predovšetkým väčšiny 

priemyselných odvetví. Za posledné roky v absolútnom vyjadrení tu 

zamestnanosť značne poklesla. V relatívnom vyjadrení sa 

v sledovanom období štruktúra zamestnanosti v priemyselnom 

odvetví vyvíjala nasledovne. Najviac obyvateľov v obci je 

zamestnaných v energetike, chemickom a farmaceutickom priemysle 

v okresnom meste Prievidza, Novákoch, Nitrianskom Rudne atď..   



     Z ostatných odvetví sú ďalej obyvatelia zamestnaní 

v ťažobnom a textilnom priemysle. V sledovanom období sa podiel 

na uvedených odvetviach pohyboval okolo cca. 5 %.  

  

Tab.11: 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov žijúcich v obci Diviacka 

Nová Ves podľa priemyselných odvetví v podnikoch (%) 

Odvetvie/Roky 2003 2004 2005 

Priemysel spolu 40,48 61,65 61,91 

Ťažba nerastných surovín 5,46 5,16 5,49 

Potravinársky 2,39 2,58 2,74 

Textilný, odevný a obuvný 4,21 4,48 5,05 

Drevársky 3,30 3,58 3,62 

Polygrafický 0,68 0,67 0,77 

Chemický a farmaceutický 24,80 23,77 23,71 

Výroba, rozvod energií a vody 21,05 21,41 20,53 

Zdroj: OcÚ Diviacka Nová Ves 

Najväčší podiel pripadá na chemický priemysel s 24,8 %. 

Celkovo v priemyselných odvetviach pracovalo v sledovanom období 

až 40,48 % obyvateľstva.  

   

     V nepriemyselných odvetviach bolo najviac obyvateľov obce 

zamestnaných v peňažníctve a poisťovníctve, vrátane ostatných 

služieb. V priemere pripadal v sledovanom období na uvedené 

odvetvia podiel na zamestnanosti od 2 do 7 %.  

Tab.12: 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov žijúcich v obci Diviacka 

Nová Ves pracujúcich v nepriemyselných sektoroch (%).  

Odvetvie/Roky 2003 2004 2005 

Pôdohospodárstvo vrátane lesného 

hospodárstva 

1,71 1,46 1,09 

Stavebníctvo 3,41 3,59 3,73 

Obchod 4,79 4,48 4,50 

Doprava, skladovanie  2,84 3,04 2,85 

Pošta a telekomunikácie 0,91 0,89 0,88 

Peňažníctvo a poisťovníctvo 7,62 8,07 8,02 

Verejná správa, obrana, povinné sociálne 

zabezpečenie 

5,46 5,94 5,82 

Školstvo 4,21 4,15 4,06 

Zdravotníctvo, soc. starostlivosť 1,71 1,68 1,65 

Ostatné služby 5,45 5,05 5,49 

Zdroj: OcÚ Diviacka Nová Ves 

 

     Najmenší podiel v nepriemyselných odvetviach pripadol na 

poštu a telekomunikácia, ako aj pôdohospodárstvo a zdravotníctvo. 

Podiel uvedených odvetví na celkovej nezamestnanosti nepresiahol 

2 %. 

 

   

 

 

  



  2.9   Bývanie 

V 2005 tvorí v obci bytový fond 545 rodinných domov. Trvalo 

obývaných bytov bolo 485.  

Rozvoj v oblasti výstavby bytov 

Nakoľko obec nemá dostatočné prostriedky na rozvoj bytového 

fondu, vo väčšine prípadov sa uskutočňuje výhradne z prostriedkov 

jednotlivých domácností.  

 

Základné údaje o domovom a bytovom fonde 

 

Nasledujúca tabuľka dokumentuje stav bytového fondu v roku 2005.  

 

Tab.13:  

Domový a bytový fond (byty, domy) v roku 2005 

Ukazovateľ / Domy Domy spolu Neobývané 

domy 

Byty spolu Neobývané 

byty 

Počet 545 67 552 67 

Zdroj: OcÚ Diviacka Nová Ves 

 

     V obci bolo v roku 2005 evidovaných 545 domov, z čoho 67 

domov bolo neobývaných. Ukazovatele úrovne bývania a vybavenosti 

boli nasledovné: na jeden byt v obci v priemere pripadalo 3,71 

osôb, pričom na jednu osobu pripadlo v priemere až 78 m2.    

 

Tab.14:   

Ukazovatele úrovne bývania a vybavenosti domácností  

  

  Ukazovateľ 

Priemerný počet Podiel 

trvalo 

obývaných 

bytov s 3+ 

obytnými 

miestnosťami  

( v % ) 

trvalo 

bývajúcich 

osôb na 1 

trvalo 

obývaný 

byt 

m2 obytnej 

plochy na 

1 trvalo 

obývaný 

byt 

obytných 

miestností 

na 1 

trvalo 

obývaný 

byt 

m 2 

obytnej 

plochy 

na osobu 

Obec Diviacka 

Nová Ves 

3,71 78 4,4 21 90,3 

Zdroj: OcÚ Diviacka Nová Ves 

 

     Základným zámerom obce v oblasti bývania je zabezpečiť 

rozvoj bývania vo všetkých jeho zložkách. Stratégiu rozvoja 

bývania je potrebné založiť na usmerňovaní a zosúladení verejných 

a súkromných aktivít, finančných, územných a ľudských zdrojov. 

Vychádzať je nutné pri tom zo schváleného Programu rozvoja 

bývania, Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR 

vydaných Smerníc na poskytovanie dotácií na obstaranie nájomných 

bytov, na odstraňovanie systémových porúch bytových domov, zo 

schváleného zákona NR SR č. 124/1996 o Štátnom fonde rozvoja 

bývania, v znení neskorších úprav a k nemu schválených predpisov 

a zo Sektorového operačného plánu pre oblasť rozvoja bývania, 

vypracovaného Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na 

obdobie rokov 2000 – 2006.  

       Strategickým cieľom bytovej výstavby by malo byť – 

dosiahnuť bežný európsky štandard. Bývanie pre mladé rodiny, 
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obyvateľov žijúcich pod hranicou sociálneho minima a prestárlych 

občanov by malo byť porovnateľné so sociálnou výstavbou 

v krajinách EÚ.  

   

    

2.10     Podnikateľské subjekty 

 

      V obci pôsobí niekoľko podnikateľských subjektov. Vo 

väčšine prípadov sa jedná o malých a drobných podnikateľov 

a živnostníkov, ktorý sa orientujú predovšetkým na poskytovanie 

služieb občanom v obci. Ide predovšetkým o poskytovanie 

stravovacích a pohostinských služieb, ale aj služieb maloobchodu, 

ako aj stolárov a automechanikov. 

  

Tab.15: 

Podnikateľské subjekty v obci k 20. 5. 2005 

Firma Odvetvie 

Agrospol, PD Diviaky nad 

Nitricou 

poľnohospodárska činnosť 

Corte, s.r.o, Partizánske spracovanie mäsa 

Esta Plus, s.r.o. elektromontážne práce 

KIMP, s.r.o., Bratislava strojárska výroba 

Križan Miloš, Diviacka Nová 

Ves 46 

spracovanie dreva 

MIRAL - Jančo Milan, Div.Nová 

Ves 586 

spracovanie dreva 

Peter Dadík, Diviacka Nová 

Ves 267 

stolárska výroba 

GLENDA Prievidza skúšame plynových horákov 

STANLEY - Oršula,  autoopravovňa 

RAMKA - Anton Rybiansky výroba zámkovej dlažby pohostinstvo 

ALF Pekáreň - Soňa 

Draškovičová 

pekárenská výroba 

ANKA - Anna Dolníková predajňa textilu  

Júlia bar - Branislav Šlabiar pohostinstvo 

OLYMPIA Club - Jozef Hagara pohostinstvo 

KARIBIK - Jozef Škadra pohostinstvo 

ORIÓN - Ľubomír Hagara spotrebný tovar, predaj mäsových 

výrobkov 

PROSPERA - Mária Hagarová potraviny a rozličný tovar 

RONDO - Ján Červienka predajňa ovocia a zeleniny 

ZELOV - Daniela Štrbákova potraviny a rozličný tovar 

Drobnochov - Miroslav Flimel chovateľské potreby 

ELKOV - Jozef Kováč predajňa drogérie 

Kamenárstvo - Ladislav 

Švajlenka 

kamenárska výroba 

KOMA - Peter Kohút a Oliver 

Masár 

pneuservis 

Miroslav Jurík predajňa autosúčiastok 

Autoservis M+M autoservis 

Čoláková Dana kopírovanie a faxové služby, 

galantéria 

Zdroj: OcÚ Diviacka Nová Ves 
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    Funkciu zásobovania obce základným spotrebným tovarom plnia 4 

malometrážne predajne s potravinami, jedna predajňa zameraná na 

predaj ovocia a zeleniny a predajňa so zmiešaným tovarom. V obci 

ponúkajú živnostníci výkon prác spojených so spracovaním dreva.  

   

 

Obrázok 5 Priemyselná časť obce 

    Obec má pomerne dobre vybudovanú podnikateľskú základňu. 

V budúcnosti môže zohrať dôležitú úlohu aj pri väčších 

investičných akciách, kde sa uvedený podnikateľský potenciál môže 

využiť ako subdodávateľ väčšiemu podniku resp. podnikom.  

  

    

2.11     Školstvo 
 

      Na základe zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 

pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné 

celky s účinnosťou od 1. 7. 2002 prešli materské školy, základné 

školy a základné umelecké školy do zriaďovateľskej pôsobnosti 

obcí a miest. Nasledujúca tabuľka prezentuje vývoj počtu žiakov 

v materskej škole od roku 2001.  

Tab.16:   

Počet žiakov v materskej škole od roku 2001 do 2005. 

Ukazovateľ/Roky 2001 2002 2003 2004 2005 

Počet žiakov  48 46 50 48 54 

Zdroj: OcÚ Diviacka Nová Ves 

 

Vývoj počtu žiakov v materskej škole možno považovať, 

v porovnaní s negatívnym demografickým vývojom vo všeobecnosti, 

za veľmi pozitívny. Vývoj možno považovať za stabilný s miernou 
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tendenciou k rastu, čo je významné hlavne z hľadiska 

udržateľnosti vzdelávacích služieb poskytovaných obcou. V prípade 

vývoja počtu žiakov v základnej škole je situácia porovnateľná.  

  

Tab.17: 

Počet žiakov v základnej škole od roku 2001 do 2005. 

Ukazovateľ/Roky 2001 2002 2003 2004 2005 

Výdavky  73 93 89 86 73 

Zdroj: OcÚ Diviacka Nová Ves 

 

     Vývojová krivka počtu žiakov nadobudla v sledovanom období 

tvar paraboly a teda možno predpokladať, že v nasledujúcom období 

dôjde v počte žiakov k miernemu poklesu. Z hľadiska dlhšieho 

časového horizontu sa predpokladá ustálenie počtu žiakov na 

relatívne stabilnej úrovni.  

   

     Čo sa týka materiálneho vybavenia základnej a materskej 

školy, postupne zastaráva a stáva sa nevyhovujúcim z hľadiska 

jeho ďalšieho využitia na pedagogické účely. V priebehu budúcich 

rokov obec plánuje postupnú obnovu a doplnenie materiálneho 

vybavenia, aby škola spĺňala bežné štandardy základných škôl.  

   

  

     

Obrázok 6. Budova školy Diviacka Nová Ves 

 

Z dôvodu nízkych finančných možností obce a nedostatočných 

normatívnych príspevkov na žiaka z ministerstva školstva SR 

(ktoré nepostačujú ani na úhradu bežných výdavkov spojených 

s činnosťou školy), sa predpokladá uskutočňovanie investičných 

projektov v súvislosti s rekonštrukciou školy v dlhšom časovom 

období, prípadne s pomocou štrukturálnych fondov Európskej únie. 

Dlhodobý deficit finančných prostriedkov znamená sústavné 

obmedzovanie nákupu učebných pomôcok a osobných ochranných 



pracovných prostriedkov, čistiacich prostriedkov, ako aj morálne 

a fyzicky opotrebovaného a znehodnoteného materiálu a vybavenia, 

najmä v školských stravovacích zariadeniach. Z dôvodu absolútneho 

nedostatku finančných prostriedkov na bežnú prevádzku škôl a 

školských zariadení sa nerealizuje v potrebnom rozsahu údržba 

chátrajúceho majetku v správe škôl a školských zariadení, čo sa 

nepriaznivo prejavuje na často sa vyskytujúcich havarijných 

situáciách.  

 

 
    

Obrázok 7. Budova materskej školy Diviacka Nová Ves 

 

   

     Veľkým pozitívom základnej školy je veľká plocha priľahlého 

pozemku, na ktorom sa nachádzajú športové ihriská.  

  

 

2.12   Sociálna sféra 

 
     Sociálne služby sa poskytujú v zariadeniach sociálnych 

služieb, ktorých zriaďovateľmi je obec, fyzické a právnické 

osoby, a ostatné orgány miestnej štátnej správy a samosprávy. Tie 

poskytujú sociálnu pomoc v zmysle zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. 

v znení neskorších predpisov.  

   

     Obec zabezpečuje sociálne služby pre svojich obyvateľov 

sama. V súčasnosti poskytuje opatrovateľskú starostlivosť pre 

obyvateľov hlavne v dôchodkovom veku. V rámci opatrovateľskej 

starostlivosti zamestnáva 6 pracovníkov. Do budúcnosti sa v obci 

plánuje zriadiť domov sociálnych služieb.  
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2.13   Zdravotníctvo 
 

     Primárnu starostlivosť poskytuje mesto Prievidza, Nováky, 

Nitrianske Rudno a iné, nakoľko sa v obci v súčasnosti nenachádza 

žiadne zdravotné stredisko ani ordinácia obvodného lekára. 

Z hľadiska reálnej potreby vyplývajúcej z sociálno-ekonomických 

a zdravotných dôvodov, by obec potrebovala zriadiť pre svojich 

obyvateľov ordináciu obvodného lekára. 

 

 

2.14   Šport 

     Obyvatelia majú k dispozícií široké možnosti športového 

vyžitia. Mnohé ihriská však boli vybudované 50 až 60 rokoch 

a v dôsledku obmedzených finančných zdrojov nebola obec schopná 

ich pravidelnej údržby. Uvedená skutočnosť sa odzrkadlila na ich 

technickom stave. Do budúcnosti plánuje obec s výstavbou 

multifunkčného športového areálu s tenisovými kurtami, ľadovej 

plochy, telocvične v blízkosti základnej školy ako aj letného 

kúpaliska pri dolnom moste v obci.  

   
     Organizovaný šport je v obci zastúpený hlavne 2 

organizáciami. Prvou je TJ Družstevník Diviacka Nová Ves 

futbalový oddiel. Má 58 ročnú tradíciu. Zastrešuje družstvo 

dospelých, dorastencov a žiakov. Na konci súťaže organizuje 

obecný turnaj neregistrovaných hráčov o pohár starostu obce. 

Obhospodaruje vlastný športový areál futbalového ihriska 

a viacúčelovej plochy, ktorá sa využíva na ďalšie loptové hry 

a hokej. Má 85 členov. Ďalšou záujmovou organizáciou zaoberajúcou 

sa skôr netradičným športom je Slovenský zväz chovateľov 

poštových holubov. Rozvíja aktívnu činnosť pri šľachtení 

a športovom využití holubov. Organizácia nadviazala aj 

medzinárodnú spoluprácu. Poslednou záujmovou organizáciou, ktorú 

je ž časti možné zaradiť do oblasti športu je Slovenský zväz 

rybárov. Ide o organizáciu s najväčším počtom členov. Okrem 

športového rybárstva sa zaoberá zarybňovaním a čistením potokov 

v blízkom okolí obce.  

         

 

2.15   Ubytovacie zariadenia 

     V súčasnosti sa v obci nenachádza špecializované ubytovacie 

zariadenie. Návštevníci obce majú možnosť ubytovať sa jedine na 

súkromí.  

   

2.16   Stravovacie a reštauračné služby 

     Stravovacie a reštauračné služby sú poskytované v 2 

miestnych pohostinstvách. Ich služby využívajú v prevažnej miere 

miestny obyvatelia. V čase usporadúvania sezónnych aktivít – 

športových ako aj kultúrnych, uvedené služby využívajú aj 

návštevníci uvedených podujatí.  
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Obrázok 8 Reštauračné služby v obci  

 

2.17   Cestovný ruch 
 

    Možnosti rozvoja rekreácie a cestovného ruchu v širšom okolí 

obce sú veľmi rozsiahle a rôznorodé.  

 

Obrázok 9 Budova kaštieľa 1 
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      Potenciál územia regiónu charakterizujú rozvinuté podmienky 

pre kúpeľný cestovný ruch, letný pobyt pri vode, horskú turistiku 

a rekreáciu, vidiecky turizmus a v menšej miere aj zimné športy.  

 

Obrázok 10 Historická budova 

       Rezervy sú najmä vo využití kultúrno-historického 

potenciálu pre poznávací turizmus. Obec disponuje veľkým 

množstvom historických pamiatok, ktoré sú v súčasnosti v zlom 

technickom stave.  

 

  

 

Obrázok 11 budova kaštieľa 1 



  

Obrázok 12 Budova kaštieľa 2 

  

 

 
   

Obrázok 13 Budova kaštieľa 3 

 

 

 



2.18   Rekapitulácia rozpočtu obce za roky 2001 - 2005 

 
      V sledovanom období vykazovalo hospodárenie obce rovnomerný 
vývoj.  

 

Tab.18:   

Prehľad hospodárenia obce v období od 2001 – 2005 (tis. Sk) 

Ukazovateľ / Roky 2001 2002 2003 2004 2005* 

Bežné príjmy 5190,00 8616,00 10567,00 11811,00 2620,00 

Kapitálové príjmy 30,00 10,00 5,00 88,00 - 

Príjmy spolu 5220,00 8626,00 10572,00 11899,00 2620,00 

% plnenia príjmov 101,56 98,99 97,58 100,77,00 21,54 

Bežné výdavky 4397,00 7729,00 9852,00 10781,00 1746,00 

Kapitálové výdavky 256,00 110,00 347,00 409,00 - 

Výdavky spolu 4653,00 7839,00 10119,00 11190,00 1746,00 

% plnenia výdavkov 90,45 89,90 96,80 96,66 14,37 

Zisk/strata 567 787 373 709 874 

Zdroj: OcÚ Diviacka Nová Ves 

* - plánovaný rozpočet na rok 2005  

 

      Ako prezentuje tabuľka, z hľadiska finančnej stability 

vykazuje obec pozitívny vývoj. Reálny rozpočet obce v sledovanom 

období bol stále prebytkový. Uvedená skutočnosť môže mať 

pozitívny dopad na zabezpečenie udržateľnosti realizovaných 

projektov. Nasledujúca tabuľka prezentuje stav majetku obce 

k 31.12.2004. Obec disponovala týmto majetkom: 

Tab.19:   

Prehľad majetku obce v roku 2004 k 31.12. 

Majetok Suma (v Sk) 

Software - 

Pozemky 2 218 287,00 

Stavby 22 274 862,00 

Ostatný HIM 12 740 708,20 

Spolu majetok 37 233 857,20 

Zdroj: OcÚ Diviacka Nová Ves 

 

     Najväčší podiel majetku obce pripadal na hmotný investičný 

majetok. K uvedenému termínu disponovala obec stavbami v hodnote 

vyše 22,2 mil. Sk. Pozemky vo vlastníctve obce boli ocenené na 

2,2 mil. Sk.  

 

 

2.18   Samospráva 
 

      Vzťah samospráva – občan si vyžaduje vypracovať projekt 

klientskeho prístupu riešiaci ako, vzťah zamestnancov úradu, tak 

aj poslancov ku občanom a návštevníkom obce.  
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Obrázok 14. Budova obecného úradu 

 

 

3. VÍZIA OBCE 
 

   

      Obec Diviacka Nová Ves bude progresívnou, modernou, 

ekonomicky, sociálne a kultúrne rozvíjajúcou sa obcou. Svojim 

obyvateľom poskytne kvalitné životné prostredie so širokými 

možnosťami kultúrneho vyžitia a podmienkami na rozvoj športových 

aktivít. Obec Diviacka Nová Ves bude obcou, ktorá svojim 

obyvateľom poskytne kvalitné a mnohoraké komunálne služby pri 

udržaní ich vysokej kvality. Obec sa bude snažiť ochraňovať, 

udržiavať svoje životné prostredie, zachovávať a šíriť svoje 

kultúrne dedičstvo. Obec Diviacka Nová Ves bude obcou, ktorá bude 

vyvážene zabezpečovať podmienky pre harmonický život všetkých 

kategórií svojich obyvateľov.  

  

4. PRIORITNÉ ROZVOJOVÉ OBLASTI OBCE 
 

   
      Strategický plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

pre uvažované obdobie predstavuje rozsiahly komplex analýz 

a opatrení. V každom období niektoré opatrenia podmieňujú 

realizovanie iných. Niektoré sa musia považovať za dôležitejšie 

pre havarijný stav predmetnej veci, niektoré sú ešte 

prednostnejšie z hľadiska potrieb a záujmu tej alebo onej skupiny 

obyvateľov. Limitujúci faktor – dostatok finančných prostriedkov 

nemôže byť dôvodom pre neurčenie strategického cieľa. Už tým že 
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je definovaný napomôže smerovaniu rozvoja. Spracovatelia 

vychádzajúc z prieskumu a analýzy existujúceho stavu, pri 

zachovaní princípov všeobecného konsenzu a vzájomnej vyváženosti, 

považujú za prioritné rozvojové oblasti nasledovné:  

   

4.1 Hospodárstvo a vedecko-technicky rozvoj  

 

Priority v oblasti rozvoja hospodárstva a vedecko-technického 

rozvoja spadajú predovšetkým do vytvárania pozitívnych 

predpokladov na rozvoj podnikateľských aktivít.  

   

4.2 Technická infraštruktúra  

 

Rozvoj a udržiavanie technickej infraštruktúry je nevyhnutné 

z hľadiska prílevu investícií v oblasti priemyslu a potenciálne 

aj rozvoja cestovného ruchu.  

   

4.3 Životné prostredie 

  

Trvalo udržované životné prostredie je významným ukazovateľom 

kvality života. Dlhodobé udržovanie, ale aj skvalitňovanie 

prírodného prostredia, je spoločným cieľom všetkých obyvateľov 

obce. Monitorovaná kvalita vody a ovzdušia. Optimalizácia 

nakladania s odpadmi. Informovanosť obyvateľov o životnom 

prostredí. Propagácia chránených území.  

   

 

4.4 Sociálna oblasť a zdravotníctvo  

 

Pokračujúci trend rastu podielu seniorov na počte obyvateľov musí 

byť sprevádzaný podmienkami, ktoré umožnia dôstojnejšie prežitie 

zbytku života. Veková skladba obyvateľov je sprevádzaná väčším 

výskytom špecifických chorôb.  

   

4.5 Školstvo a šport  

 

Zlepšenie technického stavu a vybavenia školy. Údržba 

a skvalitnenie športového areálu ako aj priľahlých ihrísk. 

Podpora športových podujatí.  

   

4.6. Kultúra  

 

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou 

kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektami ale aj 

miestnymi kultúrnymi spolkami. Existencia dôstojných priestorov 

pre kultúrne aktivity je prvoradá povinnosť obce. Priebežná 

a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž obce a tým aj 

na cestovný ruch. Kultúrne tradície budú šírené aj 

prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.  

   

4.7 Cestovný ruch a public relation 

V rámci rozvoja cestovného ruchu je potrebné spracovať koncepciu 

regionálnej spolupráce s okolitými turistickými lokalitami 

a domácimi a zahraničnými cestovnými kanceláriami. Prínosom pre 



obec bude výstavba letného kúpaliska a športového areálu v obci. 

Z hľadiska rozvoja cestovného ruchu v obci je rekonštrukcia 

a údržba existujúcich kultúrnych pamiatok v obci. Nevyhnutnou je 

taktiež propagácia obce a to najmä prostredníctvom www-stránky.  

 

5.  SWOT ANALÝZY 
 
  

     Analýza SWOT pomôže zamerať pozornosť na kľúčové oblasti vo 

vnútri obce. Využitá bude hlavne pri budovaní jej silných 

stránok, odstraňovaní slabých stránok alebo ich akceptovaní 

(pokiaľ ich nie je možné odstrániť), využívaní príležitostí a 

vyrovnaní sa s rizikami vonkajšieho prostredia. SWOT analýza bude 

základným dokumentom a východiskom pre tvorbu stratégie obce 

a strategického plánovania.  

   

     Analýza silných a slabých stránok sleduje súčasný stav z 

hľadiska vnútorných faktorov, odhaľuje, čo je v obci pozitívne a 

negatívne. Silnou stránkou obce sú jej prirodzené dispozície a 

akákoľvek konkurenčná výhoda. Slabou stránkou je to, čo obci 

chýba, alebo čo sa robí nedostatočne v porovnaní s inými.  

   

     Analýza príležitostí a ohrození sa zameriava na budúci 

rozvoj obce z hľadiska vonkajších faktorov, určuje možnosti 

rozvoja a riziká, s ktorými treba rátať. Príležitosťou obce je 

akýkoľvek pozitívny trend, ktorý môže byť impulzom pre jej ďalší 

rozvoj v prípade, že sa nájdu zdroje na jeho realizáciu a bude oň 

záujem. Ohrozením obce sú akékoľvek nevýhodné trendy alebo smery 

vývoja na úrovni miestnej ale aj regionálnej, národnej či 

celosvetovej, ktoré ju v negatívnom smere ovplyvňujú.  

   

     Syntéza výsledkov analýzy SWOT porovná vonkajšie hrozby a 

príležitosti s vnútornými silnými a slabými stránkami. Ich 

kombináciou a prienikom vznikne stratégia ako vyvažujúci faktor, 

ktorý uvedie obec do súladu s jej okolím. Vzhľadom na rozdielny 

význam a váhu jednotlivých analyzovaných položiek bude mať obec k 

dispozícii rozličné varianty stratégie:  

   

a) Stratégia SO  

Najatraktívnejší strategický variant. Obec si ju zvolí ak, 

prevažujú sily nad slabosťami a príležitosti nad hrozbami. 

Odporúča sa ofenzívna stratégia z pozície sily.  

   

b) Stratégia ST  

Stratégia silnej, ktorá sa nachádza v nepriaznivom prostredí. 

Odporúča sa defenzívna stratégia, ktorou si obec chráni už 

vydobytú pozíciu.  

   

c) Stratégia WO  

Túto stratégiu si volí, ak prevažujú slabosti nad silami, 

nachádza sa však v atraktívnom prostredí. Aby obec využila 

naskytujúce sa príležitosti, na ktorých zvládnutie nemá dostatok 

vnútorných schopností, snaží sa postupne posilňovať svoju pozíciu 

a odstrániť nedostatky.  
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d) Stratégia WT  

Vhodná pre obec, ktorá je slabá a navyše sa nachádza v 

neatraktívnom prírodnom a sociálno-ekonomickom prostredí.  

  

5.1   SWOT - Hospodárstvo a vedecko-technický rozvoj:  

Silné stránky Slabé stránky 

   

- prítomnosť firiem s veľkým 

rozvojovým potenciálom,  

- vysoko rozvinutá obchodná 

činnosť,  

- pripravenosť kvalifikovanej 

pracovnej sily od robotníkov po 

vysokoškolsky vzdelaných 

odborníkov,  

- vysoký stupeň flexibility 

pracovnej sily,  

- len 3,5 km vzdialená cesta 

medzinárodného významu 

prepájajúca Prievidzu so 

západnou časťou republiky,  

- výhodná geografická poloha 

obce v blízkosti okresného mesta 

Prievidza,  

- rýchla dostupnosť železničného 

spojenia,  

- rýchla dostupnosť letiska 

v okresnom meste,  

- veľký potenciál v oblasti 

rozvoja cestovného ruchu,  

  

   

- chýba informačný systém na 

komunikáciu samospráva – 

podnikatelia - občania  

- nedostatok investičného 

kapitálu z vlastných zdrojov,  

- vysoká finančná zaťaženosť a 

administratívne bariéry 

obmedzujúce rozvoj podnikania,  

- nedostatočné využitie 

existujúcich výrobných kapacít,  

   

   

  

Príležitosti Ohrozenia 

  

- rozvoj technickej 

infraštruktúry,  

- možnosť výstavby priemyselných 

zón v obci,  

- možnosť využitia areálu 

poľnohospodárskeho družstva,  

- rozvoj informačných 

technológií – lepší prístup 

k informáciám,  

- zlepšenie prístupu malých 

a stredných podnikateľov 

k financiám,  

- možnosť vstupu zahraničných 

investorov do existujúcej 

infraštruktúry v priemysle,  

- možnosť získania finančných 

prostriedkov z fondov EU,  

- výstavba diaľničnej siete 

  

- pomalá výstavba, modernizácia 

a rekonštrukcia technickej 

infraštruktúry,  

- odliv vzdelanej pracovnej sily 

do zahraničia,  

- veľká administratívna náročnosť 

pre získanie financií zo štátnych 

dotácií a z fondov EU,  

- nedostatok investičného 

kapitálu,  

- úbytok vysokokvalifikovanej 

pracovnej sily do iných regiónov 

(napr. Bratislava),  

- neochota obyvateľov 

uskutočňovať podnikateľské 

aktivity,  
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prepájajúcej sever s južnou 

časťou republiky,  

- rozvoj environmentálne 

vhodných technológií,  

- zahraničné investície,  

- podpora rozvojových 

investícií,  

- vytvorenie nových pracovných 

miest najmä v malom a strednom 

podnikaní a službách,  

  

- neochota obyvateľov investovať 

do ďalšieho vzdelávania, 

 

  

 

5.2   SWOT - Technická infraštruktúra:  

Strategický zámer:  

Rozvoj komplexnej infraštruktúry podporujúcej rozvoj obce 

a zohľadňujúcej rast kvality životného prostredia. 

   

Cieľ 5.2.1 - Rozvoj dopravnej infraštruktúry  

   

Opatrenie 5.2.1.1 Úprava miestnych komunikácií a výstavba 

chodníkov, inštalácia retardérov na začiatku a konci obce.  

   

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a inštalácia retardérov.  

 

Opatrenie 5.2.1.2 Úprava miestnych komunikácií a výstavba 

chodníkov – časť Vrbany.  

   

Aktivity Analýza súčasného stavu miestnych komunikácií.  

Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Rekonštrukcia miestnych komunikácií.  

   

Opatrenie 5.2.1.3 Budovanie miestnych cyklotrás – do Novák 

a Dolných Vesteníc.  

   

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Výstavba cyklotrás.  

   

Opatrenie 5.2.1.4 Úprava miestnych komunikácií a výstavba 

chodníkov – Nová ulica.  

   

Aktivity Analýza súčasného stavu miestnych komunikácií.  

Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Rekonštrukcia miestnych komunikácií.  

   

Opatrenie 5.2.1.5 Úprava miestnych komunikácií a výstavba 

chodníkov – za futbalovou tribúnou.  

   

Aktivity Analýza súčasného stavu miestnych komunikácií.  

Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Rekonštrukcia miestnych komunikácií.  
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Opatrenie 5.2.1.6 Úprava miestnych komunikácií – parkovisko pri 

kostole a cintoríne.  

   

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Výstavba parkovísk.  

   

Opatrenie 5.2.1.7 Úprava miestnych komunikácií a výstavba 

chodníkov – Veterná ulica.  

   

Aktivity Analýza súčasného stavu miestnych komunikácií.  

Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Rekonštrukcia miestnych komunikácií.  

   

Cieľ 5.2.2 - Rozvoj občianskej infraštruktúry  

   

Opatrenie 5.2.2.1 Výstavba obecnej kanalizácie  

   

Aktivity Spracovanie technickej dokumentácie  

Výber dodávateľa výkonu prác.  

Výstavba kanalizácie.  

   

Opatrenie 5.2.2.2 Rekonštrukcia miestneho vodovodu  

   

Aktivity Analýza technického stavu vodovodnej siete.  

Výber dodávateľa na výkon rekonštrukčných prác.  

Rekonštrukcia vodovodnej siete.  

Opatrenie 5.2.2.3 Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia.  

   

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie a príprava 

projektového spisu.  

Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia v neosvetlenej 

časti obce  

   

Opatrenie 5.2.2.4 Výstavba ČOV  

   

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie na ČOV,  

Výber dodávateľa na výkon prác,  

Výstavba ČOV.  

   

Opatrenie 5.2.2.5 Úprava a zriaďovanie nových verejných plôch 

   

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie a príprava 

projektového spisu.  

Úprava a zriadenie nových verejných plôch.  

   

Opatrenie 5.2.2.6 Rekonštrukcia mostov a lávok 

   

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie a príprava 

projektového spisu.  

Rekonštrukcia mostov a lávok.  

   

Opatrenie 5.2.2.7 Dostavba cintorína s verejným osvetlením  

   

Aktivity Výber dodávateľa stavebných prác.  

Dostavba cintorína.  

   



Opatrenie 5.2.2.8 Regulácia korýt miestnych potokov – Olavec, 

pravá strana smerom od Diviak po hornú zastávku SAD, potok 

pretekajúci cez obec, potok pretekajúci cez časť Vrbany   

   

Aktivity Analýza súčasného stavu.  

Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Spevnenie a regulácia korýt miestnych potokov.  

   

Opatrenie 5.2.2.9 Plynofikácia materskej školy  

   

Aktivity Vypracovanie technickej dokumnetácie.  

Plynofikácia materskej školy.  

   

Opatrenie 5.2.2.10 Rekonštrukcia miestneho rozhlasu  

   

Aktivity Spracovanie technickej dokumentácie.  

Výber dodávateľa – verejná súťaž.  

Rekonštrukcia rozhlasu.  

   

Opatrenie 5.2.2.11 Príprava stavebných pozemkov na Veternej ulici 

– inžinierske siete  

   

Aktivity Spracovanie technickej dokumentácie.  

Výber dodávateľa – verejná súťaž.  

Výkon stavebných prác – inštalácia inžinierskych sietí.  

   

Opatrenie 5.2.2.12 Rekonštrukcia obecného úradu  

   

Aktivity Spracovanie technickej dokumentácie.  

Výber dodávateľa výkonu rekonštrukčných prác.  

Realizácia rekonštrukčných prác – zateplenie budovy, výmena 

okien.  

   

Opatrenie 5.2.2.13 Príprava stavebných pozemkov časť Bartík – 

inžinierske siete 

   

Aktivity Spracovanie technickej dokumentácie.  

Výber dodávateľa – verejná súťaž.  

Výkon stavebných prác – inštalácia inžinierskych sietí.  

   

Opatrenie 5.2.2.14 Výstavba obecných bytov  

   

Aktivity Spracovanie technickej dokumentácie.  

Výber dodávateľa – verejná súťaž.  

Pozemkové úpravy.  

Výkon stavebných prác – výstavba obecných bytov.  

   

Opatrenie 5.2.2.15 Zriadenie Internetovej kaviarne  

   

Aktivity Výber vhodných priestorov.  

Nákup zariadenia.  

Pripojenie na sieť Internet.  

 

Doba realizácie Opatrenia budú realizované v rokoch 2005-2013, v 

prípade potreby do roku 2015.  

   



Financovanie Finančné krytie bude z nasledovných zdrojov:  

   

obecného rozpočtu,  

súkromných zdrojov,  

štátneho rozpočtu,  

zo zdrojov EÚ,  

úverov,  

rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

   

Merateľné indikátory  

 

km zrekonštruovanej miestnej komunikácie,  

km zriadených chodníkov,  

osvetlenie obce v %,  

km rekonštruovaného miestneho vodovodu,  

km vybudovanej kanalizácie,  

zvýšenie čistoty odpadových vôd čistených ČOV v %,  

počet nových parkovacích miest,  

m novej plynofikačnej siete,  

m zrekonštruovaných korýt miestnych potokov,  

   

5.3   SWOT - Životné prostredie  

   

Strategický zámer:  

Strategickým zámerom obce je nielen zachovanie existujúceho 

dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale 

aj eliminácia slabých stránok, neustála osveta, výchova 

a informovanosť o stave životného prostredia.  

Cieľ 5.3.1 Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom  

   

Opatrenie 5.3.1.1 V súlade s prijatými koncepciami zabezpečiť 

permanentné znižovanie podielu skladovanej časti odpadov, k čomu 

organizovať mobilné zbery textílii, kovového odpadu, 

viacvrstvových obalov nebezpečných odpadov.  

   

Aktivity Zvýšiť enviromentálne povedomie ľudí.  

Zabezpečenie zberného kontajneru 2 x ročne.  

Zabezpečenie zberu nebezpečných odpadov.  

   

Opatrenie 5.3.1.2 Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu v celej 

obci.  

   

Aktivity Ekonomicky motivovať obyvateľstvo.  

Zabezpečiť požadované podmienky pre realizáciu separovaného 

zberu.  

   

Opatrenie 5.3.1.3 Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok v obci.  

   

Aktivity Lokalizácia čiernych skládok.  

Likvidácia skládok.  
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Cieľ 5.3.2 Informovanosť a poradenstvo  

   

Opatrenie 5.3.2.1 Spracovať koncepciu zabezpečenia 

informovanosti, poradenstva a prevencie v oblasti ŽP. Trvale 

preferovať poradenstvo a prevenciu pred represiou.  

   

Aktivity Vypracovanie koncepcie pre ochranu životného prostredia 

v obci.  

Prezentácia a šírenie osvety v oblasti životného prostredia.  

   

Cieľ 5.3.3 Ochrana a racionálne využívanie vôd  

   

Opatrenie 5.3.3.1 Zabezpečiť výstavbu kanalizačnej siete a 

zariadenia na čistenie odpadových vôd, znížiť množstvo 

znečisťujúcich látok vo vypúšťaných odpadových vodách na 

limitovanú úroveň.  

   

Aktivity Spracovanie technickej infraštruktúry.  

Zabezpečiť výstavbu kanalizácie a ČOV.  

   

Opatrenie 5.3.3.2 Zabezpečiť dostatok kvalitnej pitnej vody, 

minimalizovať straty vo vodovodných sieťach.  

   

Aktivity Údržba existujúcej vodovodnej siete.  

Pravidelný monitoring vodovodnej siete.  

   

Opatrenie 5.3.3.3 Obnoviť prirodzené vodozádržné funkcie tokov a 

inundačných území (obnoviť staré korytá).  

Aktivity Rekultivácia existujúcich korýt vodných tokov v obci na 

vymedzených miestach (Olavec, Diviacka Nová Ves, atď..)  

Pravidelný monitoring.  

   

Cieľ 5.3.4 Ochrana ovzdušia  

 

Opatrenie 5.3.4.1 Zabezpečiť zníženie produkovaných emisií 

hlavných zdrojov znečistenia v obci.  

   

Aktivity Uskutočniť rokovania so znečisťovateľmi (domácnosti, 

firmy)  

Hľadanie alternatív riešení.  

Výber riešenia a inštalovanie zariadenia na zachytávanie emisií.  

   

Doba realizácie Opatrenia budú realizované v rokoch 2005-2013, v 

prípade potreby do roku 2015.  

   

Financovanie Finančné krytie bude z nasledovných zdrojov:  

   

obecného rozpočtu,  

súkromných zdrojov,  

štátneho rozpočtu,  

zo zdrojov EÚ,  

úverov,  

rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

   



Merateľné indikátory  

   

km vybudovanej kanalizácie,  

km zrekonštruovanej vodovodnej siete,  

zvýšenie čistoty odpadových vôd čistených ČOV v %,  

km upravených korýt potokov,  

zníženie množstva vypúšťaných emisií v tonách/rok,  

počet vyškolených subjektov v oblasti základných enviromentálnych 

zásad,  

m2 vyčistenej plochy v prípade čiernych skládok, 

   
5.4   SWOT - Sociálna oblasť a zdravotníctvo  

Strategický zámer  

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb 

poskytovaných v obci. Dbať o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú 

vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života 

všetkých kategórií obyvateľov obce.  

   

Cieľ 5.4.1 Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení 

v obci a zvýšiť ich kvalitu.  

   

Opatrenie 5.4.1.1 Vybudovať/zriadiť zariadenie poskytujúce 

sociálne služby (dom opatrovateľskej služby, domov dôchodcov) 

v priestoroch bývalej materskej školy.  

   

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Rekonštrukcia budovy pre zariadenie poskytujúce sociálne služby.  

   

Opatrenie 5.4.1.2 Výstavba obecných bytov.  

   

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Výber vhodnej lokality a vyriešenie vlastníckych vzťahov.  

Pozemné úpravy.  

Výstavba obecných bytov.  

   

Cieľ 5.4.2 Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych 

a sociálnych služieb.  

   

Opatrenie 5.4.2.1 Zlepšenie úrovne poskytovania domácej 

ošetrovateľskej starostlivosti, rozšírenie jej služieb 

o poskytovanie rehabilitačných cvičení.  

   

Aktivity Zvýšenie kvality poskytovaných služieb.  

Zvýšenie personálnych kapacít v prípade potreby.  

   

Opatrenie 5.4.2.2 Zabezpečiť aspoň raz mesačne poradňu v obci.  

   

Aktivity Zabezpečenie personálnych kapacít.  

Zabezpečenie priestorov.  

   

Opatrenie 5.4.2.3 Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej 

starostlivosti.  

   

Aktivity Zabezpečiť v súčinnosti s okresným mestom a spádovou 
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obcou pre oblasť poskytovania zdravotníckych služieb ich 

maximálnu dostupnosť.  

   

Opatrenie 5.4.2.4 Zabezpečovať komplexnú zdravotnú starostlivosť 

o starých ľudí a dlhodobo chorých.  

   

Aktivity Analýza dopytu po uvedených službách.  

Zabezpečenie personálnych kapacít, priestorov a finančných 

prostriedkov.  

   

Opatrenie 5.4.2.5 Zvýšiť úroveň poskytovaných sociálnych služieb.  

   

Aktivity Zvýšenie kvality poskytovaných služieb.  

Zvýšenie personálnych kapacít v prípade potreby.  

   

Opatrenie 5.4.2.6 Podporiť služby pre marginalizované skupiny 

občanov a týrané ženy.  

   

Aktivity Analýza dopytu po uvedených službách  

Zabezpečenie personálnych kapacít.  

Zabezpečenie priestorov.  

   

Doba realizácie Opatrenia budú realizované v rokoch 2005-2013, v 

prípade potreby do roku 2015.  

   

Financovanie Finančné krytie bude z nasledovných zdrojov:  

   

obecného rozpočtu,  

súkromných zdrojov,  

štátneho rozpočtu,  

zo zdrojov EÚ,  

úverov,  

rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

   

Merateľné indikátory  

   

m2 novej obytnej plochy.  

Zvýšenie počtu poskytovaných sociálnych služieb.  

Počet uskutočnených konzultačných a poradenských služieb pre 

občanov.  

   
5.5  SWOT - Školstvo a šport  

 

Strategický zámer 

Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie 

technického stavu a vybavenia školy. V športe umožniť ponuku čo 

najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie 

a transparentné využitie verejných financií ku prospechu všetkých 

občanov obce. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj 

vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu 

nielen pre obyvateľov obce. 
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Cieľ 5.5.1 - Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry.  

   

Opatrenie 5.5.1.1 Modernizovať a rekonštruovať budovu a vnútorné 

vybavenie základnej školy a materskej školy.  

   

Aktivity Výmena plastových okien.  

Rekonštrukcia sociálnych zariadení.  

Zateplenie budov.  

Výmena strešnej krytiny.  

Modernizácia vnútorného zariadenia školy.  

   

Opatrenie 5.5.1.2 Rekonštrukcia kotolne a výmena strešnej 

krytiny.  

   

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Výber dodávateľa rekonštrukčných prác.  

Rekonštrukcia kotolne.  

   

Opatrenie 5.5.1.3 Výstavba školskej telocvične.  

   

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Výber dodávateľa stavebných prác.  

Výstavba telocvične.  

   

Opatrenie 5.5.1.4 Výstavba viacúčelového športového areálu pri 

základnej škole.  

   

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Výber dodávateľa stavebných prác.  

Výstavba areálu.  

Opatrenie 5.5.1.5 Rekonštrukcia budovy starej škôlky.  

   

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Výber dodávateľa stavebných prác.  

Rekonštrukcia budovy.  

   

Opatrenie 5.5.1.6 Výstavba letného kúpaliska pri dolnom moste.  

   

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Výstavba kúpaliska.  

   

Cieľ 5.5.2. - Trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky 

výkonnostného a rekreačného športu.  

   

Opatrenie 5.5.2.1 Rekonštrukcia futbalového areálu a asfaltového 

ihriska.  

   

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie  

Rekonštrukcia tribúny.  

Výstavba komplexných sociálnych zariadení so sprchami a šatňou.  

Zriadenie zariadenia rýchleho občerstvenia.  

   

Opatrenie 5.5.2.2 Výstavba tenisového kurtu.  

   

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Výber dodávateľa stavebných prác.  



Výstavba tenisového kurtu.  

   

Opatrenie 5.5.2.3 Výstavba cykloturistických trás smerom na 

Nováky a Dolné Vestenice.  

   

Aktivity Spracovanie technickej dokumentácie.  

Výstavba trás.  

   

Opatrenie 5.5.2.4 Vytváranie materiálnych a finančných podmienok 

na rozvoj výkonnostného a rekreačného športu v obci.  

   

Aktivity Zabezpečenie materiálno-technického a finančného 

vybavenia.  

   

Opatrenie 5.5.2.5 Podpora organizácie športových podujatí 

regionálneho významu.  

   

Aktivity Zabezpečenie personálnych kapacít.  

Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia.  

   

Opatrenie 5.5.2.6 Podpora športových aktivít zdravotne 

postihnutých občanov.  

   

Aktivity Zabezpečenie materiálno-technického a finančného 

vybavenia.  

   

Opatrenie 5.5.2.7 Podporovať talentovanú mládež.  

   

Aktivity Zabezpečenie materiálno-technického a finančného 

vybavenia.  

Opatrenie 5.5.2.8 Spolupracovať s občianskymi združeniami, inými 

právnickými a fyzickými osobami, pôsobiacimi v oblasti telesnej 

kultúry.  

   

Aktivity Zabezpečenie personálnych kapacít.  

   

Opatrenie 5.5.2.9 Výstavba ľadovej plochy pre zimné športy.  

   

Aktivity Spracovanie technickej dokumentácie.  

Výstavba ľadovej plochy.  

   

Doba realizácie Opatrenia budú realizované v rokoch 2005-2013, v 

prípade potreby do roku 2015.  

   

Financovanie Finančné krytie bude z nasledovných zdrojov:  

   

obecného rozpočtu,  

súkromných zdrojov,  

štátneho rozpočtu,  

zo zdrojov EÚ,  

úverov,  

rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

   

Merateľné indikátory  

   

m2 rekonštruovanej strešnej krytiny.  



Zníženie koeficientu prestupu tepla pri zateplení budov.  

Zníženie koeficientu prestupu tepla pri výmene okien budov.  

Zvýšenie výkonu kotolne v kW tepelnej energie.  

Počet zrekonštruovaných / zriadených ihrísk.  

m2 zrekonštruovanej palubovky telocvične.  

Počet km zriadených cykloturistických trás.  

Objem SKK vyčlenených na podporu športu v obci.  

Počet organizovaných športových súťaží regionálneho a miestneho 

významu.  

  

   
5.6  SWOT - Kultúra  

Strategický zámer 

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou 

kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektami. 

Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je 

povinnosť obce. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má 

vplyv na imidž obce a tým aj na cestovný ruch. 

Cieľ 5.6.1 - Zachovanie kultúrno–historického potenciálu obce 

a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít v 

nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej 

úrovni.  

   

Opatrenie 5.6.1.1 Podpora tradičných kultúrnych podujatí – 

Novianske dni, Spieva celá dedina, atď.. 

Aktivity Finančné, materiálne a personálne zabezpečenie.  

   

Opatrenie 5.6.1.2 Rekonštrukcia tradičnej architektúry 

a zriadenie stálych expozícií z pôvodného štýlu života obyvateľov 

vo obci. 

Aktivity Výber vhodných objektov.  

Vyriešenie vlastníckych vzťahov.  

Rekonštrukcia a vybavenie expozície.  

Opatrenie 5.6.1.3 Prepojiť obec so subjektami cestovného ruchu, 

agroturistiky.  

   

Aktivity Zabezpečenie personálnych kapacít.  

 

Opatrenie 5.6.1.4 Budovanie remeselníckych dvorov.  

   

Aktivity Výber a rekonštrukcia vhodných budov na alokáciu 

remeselného dvora. 

Zabezpečenie personálnych kapacít.  

Materiálne zabezpečenie remeselných dvorov predmetmi s 

kultúrnohistorickou hodnotou.  

   

Opatrenie 5.6.1.5 Vybudovanie turistických a náučných trás pre 

žiakov, študentov, rodiny s deťmi, priemerných aj náročných 

klientov s využitím kultúrno – historického, folklórneho aj 

prírodného bohatstva.  

   

Aktivity Zabezpečenie personálnych kapacít.  
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Výber vhodných trás.  

Spracovanie technickej dokumentácie.  

Realizácia výstavby.  

   

Opatrenie 5.6.1.6 Zachovanie a rozvoj ľudových tradícií 

(folklórny tanec, hudba a spev, ľudové remeslá, ľudový odev a 

doplnky, pôvodné bývanie a hospodárenie) a ich maximálne využitie 

v cestovnom ruchu a agroturistike. 

Aktivity Zabezpečenie priestorov, finančných a materiálnych 

prostriedkov.  

   

Opatrenie 5.6.1.7 Rekonštrukcia kultúrneho domu – zateplenie, 

osvetlenie, výmena strešnej krytiny, .  

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Výber dodávateľa stavebných prác.  

Rekonštrukcia kultúrneho domu. 

Opatrenie 5.6.1.8 Rekonštrukcia kultúrneho domu – interiérové 

úpravy (výmena parkiet, zamurovanie vybraných dverí a okien, 

rekonštrukcia WC.  

   

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Výber dodávateľa stavebných prác.  

Rekonštrukcia kultúrneho domu. 

Opatrenie 5.6.1.9 Rekonštrukcia vybavenia kultúrneho domu – nákup 

stoličiek.  

   

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Výber dodávateľa stavebných prác.  

Rekonštrukcia kultúrneho domu.  

   

Opatrenie 5.6.1.10 Rekonštrukcia letného amfiteátra.  

   

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Výber dodávateľa stavebných prác.  

Rekonštrukcia amfiteátra.  

   

Cieľ 5.6.2 - Organizačné zabezpečenie  

   

Opatrenie 6.6.2.1 Spracovať kalendár kultúrnych podujatí na celý 

rok, tento priebežne aktualizovať. Rozšíriť žánrovú ponuku 

s orientáciou na hodnotný kultúrny prínos. 

Aktivity Personálne a finančné zabezpečenie.  

Spracovanie kalendár kultúrnych podujatí.  

   

Cieľ 5.6.3 - Propagácia v oblasti kultúry  

   

Opatrenie 5.6.3.1 Spracovať globálnu koncepciu „propagácie“ 

histórie obce v multimediálnej forme.  

   

Aktivity Personálne a finančné zabezpečenie.  



Spracovanie koncepcie v multimediálnej forme.  

   

Opatrenie 5.6.3.2 Spracovať komplexný informačný buletín o 

historickom vývoji a tradíciách obce pre školy aj subjekty 

cestovného ruchu.  

   

Aktivity Personálne a finančné zabezpečenie.  

Spracovanie buletínu.  

   

Opatrenie 5.6.3.3 Propagácia kultúry na Internete prostredníctvom 

www stránky obce.  

   

Aktivity Finančné zabezpečenie.  

Obsahová analýza www stránky.  

Priebežná aktualizácia www stránky. 

Doba realizácie Opatrenia budú realizované v rokoch 2005-2009, v 

prípade potreby do roku 2015. 

Financovanie Finančné krytie bude z nasledovných zdrojov:  

   

obecného rozpočtu,  

súkromných zdrojov,  

štátneho rozpočtu,  

zo zdrojov EÚ,  

úverov,  

rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

   

Merateľné indikátory  

   

Počet organizovaných kultúrnych podujatí  

Počet zriadených stálych expozícií.  

Počet zriadených remeselných dvorov.  

km poznávacích trás.  

Počet spracovaných informačných buletínov. 

   
5.7  SWOT - Cestovný ruch a public relations 

 

Strategický zámer 

Budovať goodwill obce a dosiahnuť, aby sa stala strediskom 

cestovného ruchu v oblasti športu, kultúry a turistiky. 

   

Cieľ 5.7.1 - Účinná propagácia obce.  

   

Opatrenie 5.7.1.1 Vytvorenie samostatnej www stránky obce.  

Aktivity Finančné zabezpečenie.  

Obsahová analýza www stránky.  

Priebežná aktualizácia www stránky.  

   

Opatrenie 5.7.1.2 Spracovať globálnu koncepciu propagácie obce 

v multimediálnej forme.  
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Aktivity Personálne a finančné zabezpečenie.  

Spracovanie koncepcie v multimediálnej forme.  

   
Opatrenie 6.8.1.3 Spracovať koncepciu regionálnej spolupráce 

s okolitými turistickými lokalitami a domácimi i zahraničnými CK.  

Aktivity Personálne a finančné zabezpečenie.  

Spracovanie koncepcie regionálnej spolupráce.  

   

Cieľ 5.7.2 Rekreačno - relaxačné zázemie obce.  

   

Opatrenie 5.7.2.1 Rekonštrukcia kaštieľa – zriadenie turistickej 

ubytovne.  

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Rekonštrukcia – zakúpenie vnútorného vybavenia.  

   

Opatrenie 5.7.2.2 Vybudovanie oddychovej zóny obce.  

Aktivity Spracovanie technickej dokumentácie.  

Vybudovanie zóny.  

   

Cieľ 5.7.3 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.  

   

Opatrenie 5.7.3.1 Uzavrieť s podnikateľmi dohody o poskytovaní 

služieb v agroturistike a cestovnom ruchu a o propagovaní ich 

služieb obcou.  

Aktivity Zabezpečenie personálnych kapacít.  

   

Opatrenie 5.7.3.2 Podporovať podnikateľské subjekty,  neziskové 

organizácie a inštitúcie pri získavaní finančných prostriedkov 

z grantov a fondov EÚ.  

Aktivity Zabezpečenie personálnych kapacít.  

   

Doba realizácie Opatrenia budú realizované v rokoch 2005-2013, v 

prípade potreby do roku 2015.  

   

Financovanie Finančné krytie bude z nasledovných zdrojov:  

   

obecného rozpočtu,  

súkromných zdrojov,  

štátneho rozpočtu,  

zo zdrojov EÚ,  

úverov,  

rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

   

Merateľné indikátory  

   

Počet uzatvorených dohôd s podnikateľmi.  

m2 rekonštruovanej strešnej krytiny.  

SKK z nárastu návštevnosti obce turistami.  

SKK z návštevnosti krytého a otvorených bazénov.  

Zníženie koeficientu prestupu tepla pri zateplení budov.  

Zníženie koeficientu prestupu tepla pri výmene okien budov. 

 
 
 

 



6.  STRATEGICKÉ CIELE ROZVOJA 

Strategický cieľ 

Na základe analýzy súčasnej situácie a predpokladov ďalšieho 

rozvoja sa navrhuje pre obec Diviacka Nová Ves nasledovný 

strategický cieľ: 

„Vytvoriť podmienky udržateľného ekonomického a sociálneho rastu 

obce Diviacka Nová Ves tak, aby sa obec v priebehu programového 

obdobia stala významným hospodárskym a spoločensko – kultúrnym 

centrom regiónu pri plnom rešpektovaní potrieb svojich 

obyvateľov.“  

  Formulácia strategického cieľa vychádza z predpokladu, že budú 

vytvorené podmienky pre stabilizáciu, rozvoj a adaptáciu 

ekonomicky aktívnych a výkonných subjektov. Zvyšovanie výkonnosti 

hospodárstva na udržateľnej úrovni v dlhodobom horizonte a rast 

jeho konkurencieschopnosti je považované za prioritu. Zároveň 

však musia byť vytvorené také podmienky, aby sa nezvyšovali 

výdavky verejných prostriedkov, ale aby nastala ich konsolidácia 

za účelom podpory nových rozvojových projektov.  

   

Navrhovaná stratégia vychádza zo strategických prístupov v rámci 

regionálneho rozvoja, ktoré sú postavené na:  

  

– aktivizácii nedostatočne využívaného potenciálu a podpore 

hospodárskeho rozvoja obce a okolia,  

– rozšírení a zvýšení podielu aktivít na úrovní partnerstva,  

– aktivizácii nástrojov riadenia verejných výdavkov za účelom ich 

zníženia. 

Súbežne je však potrebné venovať pozornosť aj rozvíjaniu ľudských 

zdrojov. Hlavným zámerom stratégie v tejto oblasti je zapojenie 

viacerých subjektov a postup riešenia danej problematiky v rámci 

partnerstva. V oblasti vybavenia územia dopravnou infraštruktúrou 

sa stratégia orientuje hlavne na vybudovanie prepojenia regiónu 

tak, aby bola zabezpečená napojenosť na dopravné koridory v 

dostatočnom čase a kvalite. Okrem zlepšenia dopravnej obslužnosti 

sa pozornosť venuje aj rozvoju informačnej spoločnosti. Stratégia 

v oblasti životného prostredia je zameraná na zlepšenie situácie 

zavádzaním nových ekologických metód výroby energie, novým 

prístupom občanov k ochrane životného prostredia. Stratégia je 

založená na eliminácii kľúčových disparít, ktoré sú bariérou 

rozvoja a na využití pozitívnych výhod, ktoré poskytujú 

príležitosti pre dlhodobý rast. To je možné uskutočniť len na 

úrovni partnerstva spoluprácou verejného a súkromného sektoru 

a integrovaným prístupom k riešeniu ekonomických, sociálnych a 

environmentálnych aspektov.  

   

Na dosiahnutie strategického cieľa budú podporovať globálne ciele 

podľa jednotlivých kľúčových odvetví. Uvedené ciele plne 
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korešpondujú s hlavnými cieľmi definovanými v PHSR Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a podporujú jeho naplnenie. 

   

Globálne ciele rozvoja  

Globálne ciele rozvoja definujú strategický zámer za príslušnú 

prioritnú rozvojovú oblasť. Strategický zámer je následne 

rozpracovaný na jednotlivé ciele rozvoja, ktoré sú zabezpečované 

príslušnými opatreniami. 

   

6.1  Ciele - Hospodárstvo a vedecko-technický rozvoj  

 

 

Strategický zámer  

Zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít, s dôrazom 

na zvýšenie úrovne zamestnanosti a úrovne a kvality služieb pre 

obyvateľov obce. V oblasti priemyslu je potrebné okrem zachovania 

stabilných prvkov výroby všetkými možnými opatreniami podporovať 

vytváranie nových pracovných príležitostí.  

   

Cieľ 6.1.1 - Podpora malého a stredného podnikania zo strany obce  

   

Opatrenie 6.1.1.1 Spracovať stratégiu podpory podnikania 

a zvýšenia informovanosti o možnostiach podpory zo strany obce, 

VÚC, štátu a EÚ.  

   

Aktivity Vypracovanie analýzy možností rozvoja podnikateľských 

aktivít v obci.  

Analýza a priebežná aktualizácia verejných výdavkových programov 

pre podporu podnikania.  

Prezentácia foriem podpory podnikateľských subjektov zo strany 

obce.  

   

Opatrenie 6.1.1.2 Vytvorenie ekonomických a technických podmienok 

pre výstavbu priemyselných zón v obci - príprava územia a 

realizácia infraštruktúry.  

   

Aktivity Výkup súkromných pozemkov pre uskutočnenie investičnej 

výstavby  

Spracovanie technickej dokumentácie.  

Realizácia investičnej výstavby prípravy pozemkov – inžinierske 

siete.  

Výstavba výrobných a montážnych hál.  

   

Opatrenie 6.1.1.3 Vymedziť prenajímateľné obecné priestory pre 

potrebné služby a remeselné dielne.  

   

Aktivity Rekonštrukcia vybraných budov v obecnom vlastníctve a 

ich príprava na prenájom podnikateľským subjektom.  

   

Opatrenie 6.1.1.4 Vypracovať postup podpory, výučby a rozvoja 

tradičných remesiel v obci.  

http://www.diviackanovaves.sk/rozvoj/page0001.htm


Aktivity Vytvoriť materiálne finančné a personálne podmienky pre 

rozvoj tradičných remesiel v obci.  

Nadviazať spoluprácu vzdelávacích inštitúcií, obce, 

podnikateľských subjektov a obyvateľov obce pri výučbe a 

prezentácii tradičných remesiel.  

 

Opatrenie 6.1.1.5 Zvýšenie kapacít informačných a poradenských 

služieb a podpora vzdelávania firiem.  

   

Aktivity Zabezpečenie personálnych a technických kapacít na 

poskytovanie informačných a poradenských služieb.  

   

Opatrenie 6.1.1.6 Podpora budovania kooperačných sietí malých a 

stredných firiem.  

   

Aktivity Vytvoriť inštitucionálne podmienky na podporu MSP so 

susednými obcami.  

Analýza predpokladov budovania kooperačných sietí malých a 

stredných firiem v obci a jej okolí.  

Tvorba stratégie budovania kooperačných sietí malých a stredných 

firiem.  

   

Opatrenie 6.1.1.7 Podporovanie zavádzania remeselníckych dielní 

pre remeslá, ktoré sú pre obec typické.  

   

Aktivity Výber a rekonštrukcia vhodných budov na alokáciu 

remeselného dvora.  

Zabezpečenie personálnych kapacít.  

Materiálne zabezpečenie remeselných dvorov predmetmi s 

kultúrnohistorickou hodnotou.  

   

Opatrenie 6.1.1.8 Rekonštrukcia existujúcich zastaralých 

priemyselných zón s dôrazom na zavádzanie nových technológií – 

areál poľnohospodárskeho družstva.  

   

Aktivity Vyriešenie vlastníckych vzťahov.  

Návrh alternatív rozvoja areálu.  

Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Rekonštrukcia areálu.  

   

Opatrenie 6.1.1.9 Zakladanie malých a stredných podnikov 

s majetkovou účasťou obce.  

   

Aktivity Analýza možností rozvoja podnikateľských aktivít obcou.  

Spracovanie podnikateľského zámeru obce.  

Príprava podmienok pre založenie podnikateľského subjektu.  

Založenie podnikateľského subjektu.  

   

Cieľ 6.1.2 - Podpora tradičných odvetví priemyslu  

   

Opatrenia 6.1.2.1 Zavádzanie nových technológií do súčasných 

výrobných prevádzok.  

   

Aktivity Podpora podnikateľov zavádzajúcich výrobu na báze 

progresívnych technológií, pomoc pri získavaní nenávratných 

finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov na tento účel.  



Opatrenia 6.1.2.2 Podporovať rozvoj tých odvetví priemyslu, ktoré 

majú v okolí obce tradíciu.  

   

Aktivity Podpora rozvojových zámerov súkromnej sféry, ktoré sú v 

súlade s potrebami rozvoja obce a ktoré sú efektívne z pohľadu 

tvorby nových pracovných miest.  

   

Opatrenia 6.1.2.3 Podpora výrob a podnikateľských subjektov, 

ktoré využívajú surovinové zdroje regiónu.  

   

Aktivity Podpora spracovateľov miestnych surovín finančnými a 

nefinančnými opatreniami.  

Podpora rozvoja živnostenského podnikania, ktoré sa zameriava 

hlavne na využívanie miestnej surovinovej základne.  

Vytvorenie vhodného daňového prostredia pre uvedené podnikateľské 

subjekty.  

   

Doba realizácie Opatrenia budú realizované v rokoch 2005-2013, v 

prípade potreby do roku 2015.  

   

Financovanie Finančné krytie bude z nasledovných zdrojov:  

   

obecného rozpočtu,  

súkromných zdrojov,  

štátneho rozpočtu,  

zo zdrojov EÚ,  

úverov,  

rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

Merateľné indikátory  

  

objem SKK investovaných do moderných technológií,  

počet založených podnikateľských subjektov,  

objem SKK na podporu MSP,  

počet novovytvorených pracovných miest,  

počet pracovných miest udržaných v dôsledku investícií do 

moderných technológií,  

objem vyprodukovaného HDP v dôsledku finančnej podpory MSP,  

   

6.2 - Ciele - Technická infraštruktúra  

 

Strategický zámer  

Rozvoj komplexnej infraštruktúry podporujúcej rozvoj obce a zohľadňujúcej rast 

kvality životného prostredia. 

Cieľ 

6.2.1  
Rozvoj dopravnej infraštruktúry 

Opatreni

e 

6.2.1.1  

Úprava miestnych komunikácií a výstavba chodníkov, inštalácia 

retardérov na začiatku a konci obce.  

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
60 tis. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2010 

Rekonštrukcia 

miestnych 

komunikácií a 

1,5 mil. Sk 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2009 - 2011 

http://www.diviackanovaves.sk/rozvoj/page0034.htm


inštalácia 

retardérov. 

Opatreni

e 

6.2.1.2  
Úprava miestnych komunikácií a výstavba chodníkov – časť Vrbany. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Analýza 

súčasného 

stavu 

miestnych 

komunikácií. 

podľa 

potreby 
rozpočet obce, 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2005 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
30 tis. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2005 

Rekonštrukcia 

miestnych 

komunikácií. 
3 mil. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2006 - 2009 

Opatreni

e 

6.2.1.3 
Budovanie miestnych cyklotrás – do Novák a Dolných Vesteníc. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
200 tis. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ, MDPT SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves, MDPT 

SR 
2007 - 2009 

Výstavba 

cyklotrás. 
5 mil. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ, MDPT SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves, MDPT 

SR 
2008 - 2010 

Opatreni

e 

6.2.1.4 
Úprava miestnych komunikácií a výstavba chodníkov – Nová ulica. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Analýza 

súčasného 

stavu 

miestnych 

komunikácií. 

podľa 

potreby 
rozpočet obce, 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2009 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
40 tis. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2010 

Rekonštrukcia 

miestnych 

komunikácií. 
2,5 mil. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2010 

Opatreni

e 

6.2.1.5 

Úprava miestnych komunikácií a výstavba chodníkov – za futbalovou 

tribúnou.  

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Analýza 

súčasného 

stavu 

miestnych 

komunikácií. 

podľa 

potreby 
rozpočet obce, 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2009 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
25 tis. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2010 

Rekonštrukcia 

miestnych 

komunikácií 
800 tis. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2010 



Opatreni

e 

6.2.1.6 
Úprava miestnych komunikácií – parkovisko pri kostole a cintoríne. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
40 tis. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2009 

Výstavba 

parkovísk. 
900 tis. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2010 

Opatreni

e 

6.2.1.7 
Úprava miestnych komunikácií a výstavba chodníkov – Veterná ulica.  

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Analýza 

súčasného 

stavu 

miestnych 

komunikácií. 

podľa 

potreby 
rozpočet obce, 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2009 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
30 tis. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2010 

Rekonštrukcia 

miestnych 

komunikácií. 
1,2 mil. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2010 

Cieľ 

6.2.2  
Rozvoj občianskej infraštruktúry 

Opatreni

e 

6.2.2.1  
Výstavba obecnej kanalizácie. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Spracovanie 

technickej 

dokumentácie  
120 tis. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 

Obec Diviacka 

Nová Ves, 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s. 

2007 - 2013 

Výber 

dodávateľa 

výkonu prác. 

podľa 

potreby 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 

Obec Diviacka 

Nová Ves, 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s. 

2008 - 2014 

Výstavba 

kanalizácie. 
38 mil. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 

Obec Diviacka 

Nová Ves, 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s. 

2008 - 2016 

Opatreni

e 

6.2.2.2  
Rekonštrukcia miestneho vodovodu. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Analýza 

technického 

stavu 

vodovodnej 

siete. 

podľa 

potreby 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s. 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s. 

2007 - 2009 



Výber 

dodávateľa na 

výkon 

rekonštrukčnýc

h prác. 

podľa 

potreby 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s., ŠF EÚ, 

súkromné 

subjekty, 

úvery, iné 

grantové 

schémy 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s. 

2007 - 2009 

Rekonštrukcia 

vodovodnej 

siete. 
3,5 mil. Sk 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s., ŠF EÚ, 

súkromné 

subjekty, 

úvery, iné 

grantové 

schémy 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s. 

2007 - 2009 

Opatreni

e 

6.2.2.3  
Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie a 

príprava 

projektového 

spisu. 

50 tis. Sk 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2005 

Rekonštrukcia 

a výstavba 

verejného 

osvetlenia 

v neosvetlenej 

časti obce  

3 mil. Sk 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2006 - 2007 

Opatreni

e 

6.2.2.4  
Výstavba ČOV. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie 

na ČOV, 

150 tis. Sk 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s., ŠF EÚ, 

súkromné 

subjekty, 

úvery, iné 

grantové 

schémy 

Obec Diviacka 

Nová Ves, 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s. 

2007 - 2009 

Výber 

dodávateľa na 

výkon prác, 

podľa 

potreby 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s., ŠF EÚ, 

súkromné 

subjekty, 

úvery, iné 

grantové 

schémy 

Obec Diviacka 

Nová Ves, 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s. 

2008 - 2011 

Výstavba ČOV. 15 mil. Sk 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s., ŠF EÚ, 

súkromné 

subjekty, 

Obec Diviacka 

Nová Ves, 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s. 

2008 - 2011 



úvery, iné 

grantové 

schémy 
Opatreni

e 

6.2.2.5  
Úprava a zriaďovanie nových verejných plôch. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie a 

príprava 

projektového 

spisu. 

35 tis. Sk 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2005 

Úprava 

a zriadenie 

nových 

verejných 

plôch. 

500 tis. Sk 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2006 

Opatreni

e 

6.2.2.6 
Rekonštrukcia mostov a lávok. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie a 

príprava 

projektového 

spisu. 

35 tis. Sk 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2010 

Rekonštrukcia 

mostov 

a lávok. 
1 mil. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2011 

Opatreni

e 

6.2.2.7 
Dostavba cintorína s verejným osvetlením.  

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Výber 

dodávateľa 

stavebných 

prác. 

podľa 

potreby 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2009 

Dostavba 

cintorína.  
600 tis. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2009 

Opatreni

e 

6.2.2.8 

Regulácia korýt miestnych potokov – Olavec, pravá strana smerom od 

Diviak po hornú zastávku SAD, potok pretekajúci cez obec, potok 

pretekajúci cez časť Vrbany.  

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Analýza 

súčasného 

stavu. 

podľa 

potreby 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2009 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
60 tis. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2009 

Spevnenie 

a regulácia 

korýt 

miestnych 

potokov. 

1,5 mil. Sk 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2010 



Opatreni

e 

6.2.2.9 
Plynofikácia materskej školy. 

   

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Spracovanie 

technickej 

dokumentácie  
  

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 

Plynofikácia 

materskej 

školy. 
  

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007- 2009 

Opatreni

e 

6.2.2.10 
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Spracovanie 

technickej 

dokumentácie.  

podľa 

potreby 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2010 

Výber 

dodávateľa – 

verejná súťaž. 

podľa 

potreby 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2009 - 2011 

Rekonštrukcia 

rozhlasu. 
3,8 mil. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2009 - 2011 

Opatreni

e 

6.2.2.11 
Príprava stavebných pozemkov na Veternej ulici – inžinierske siete. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Spracovanie 

technickej 

dokumentácie.  
200 tis. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2006 

Výber 

dodávateľa – 

verejná súťaž. 

podľa 

potreby 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2010 

Výkon 

stavebných 

prác – 

inštalácia 

inžinierskych 

sietí. 

1,5 mil. Sk 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2010 

Opatreni

e 

6.2.2.12 
Rekonštrukcia obecného úradu.  

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Spracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
80 tis. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2009 - 2011 

Výber 

dodávateľa 

výkonu 

rekonštrukčnýc

h prác. 

podľa 

potreby 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2010 - 2012 

Realizácia 

rekonštrukčnýc

h prác – 

zateplenie 

budovy, výmena 

okien. 

2,5 mil. Sk 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2010 - 2012 



Opatreni

e 

6.2.2.13 
Príprava stavebných pozemkov časť Bartík – inžinierske siete. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Spracovanie 

technickej 

dokumentácie.  
130 tis. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2006 

Výber 

dodávateľa – 

verejná súťaž. 

podľa 

potreby 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 

Výkon 

stavebných 

prác – 

inštalácia 

inžinierskych 

sietí. 

2,3 mil. Sk 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 

Opatreni

e 

6.2.2.14 
Výstavba obecných bytov. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Spracovanie 

technickej 

dokumentácie.  
150 tis. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 

Výber 

dodávateľa – 

verejná súťaž. 

podľa 

potreby 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2009- 2014 

Príprava 

stavebnej 

plochy. 
2,5 mil. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2009- 2014 

Výkon 

stavebných 

prác – 

výstavba 

obecných 

bytov. 

30 mil. Sk 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2009- 2014 

Opatreni

e 

6.2.2.15 
Zriadenie Internetovej kaviarne. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Výber vhodných 

priestorov.  
podľa 

potreby 
podnikateľské 

subjekty 
podnikateľské 

subjekty 
2005 

Nákup 

zariadenia. 
150 tis. Sk 

podnikateľské 

subjekty 
podnikateľské 

subjekty 
2006 - 2009 

Pripojenie na 

sieť Internet. 
podľa 

potreby 
podnikateľské 

subjekty 
podnikateľské 

subjekty 
2006 - 2009 

 

    

6.3 - Ciele - Životné prostredie  

Strategický zámer  

Strategickým zámerom obce je nielen zachovanie existujúceho 

dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale 

aj eliminácia slabých stránok, neustála osveta, výchova 

a informovanosť o stave životného prostredia.  

http://www.diviackanovaves.sk/rozvoj/page0035.htm


 

Cieľ 6.3.1 - Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom  

   

Opatrenie 6.3.1.1 V súlade s prijatými koncepciami zabezpečiť 

permanentné znižovanie podielu skladovanej časti odpadov, k čomu 

organizovať mobilné zbery textílii, kovového odpadu, 

viacvrstvových obalov nebezpečných odpadov.  

   

Aktivity Zvýšiť enviromentálne povedomie ľudí.  

Zabezpečenie zberného kontajneru 2 x ročne.  

Zabezpečenie zberu nebezpečných odpadov.  

   

Opatrenie 6.3.1.2 Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu v celej 

obci.  

   

Aktivity Ekonomicky motivovať obyvateľstvo.  

Zabezpečiť požadované podmienky pre realizáciu separovaného 

zberu.  

   

Opatrenie 6.3.1.3 Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok v obci.  

   

Aktivity Lokalizácia čiernych skládok.  

Likvidácia skládok.  

 

Cieľ 6.3.2 - Informovanosť a poradenstvo  

   

Opatrenie 6.3.2.1 Spracovať koncepciu zabezpečenia 

informovanosti, poradenstva a prevencie v oblasti ŽP. Trvale 

preferovať poradenstvo a prevenciu pred represiou.  

Aktivity Vypracovanie koncepcie pre ochranu životného prostredia 

v obci.  

Prezentácia a šírenie osvety v oblasti životného prostredia.  

   

Cieľ 6.3.3 - Ochrana a racionálne využívanie vôd  

   

Opatrenie 6.3.3.1 Zabezpečiť výstavbu kanalizačnej siete a 

zariadenia na čistenie odpadových vôd, znížiť množstvo 

znečisťujúcich látok vo vypúšťaných odpadových vodách na 

limitovanú úroveň.  

   

Aktivity Spracovanie technickej infraštruktúry.  

Zabezpečiť výstavbu kanalizácie a ČOV.  

   

Opatrenie 6.3.3.2 Zabezpečiť dostatok kvalitnej pitnej vody, 

minimalizovať straty vo vodovodných sieťach.  

   

Aktivity Údržba existujúcej vodovodnej siete.  

Pravidelný monitoring vodovodnej siete.  

   

Opatrenie 6.3.3.3 Obnoviť prirodzené vodozádržné funkcie tokov a 

inundačných území (obnoviť staré korytá).  

   

Aktivity Rekultivácia existujúcich korýt vodných tokov v obci na 

vymedzených miestach (Olavec, Diviacka Nová Ves, atď..)  

Pravidelný monitoring.  

   



Cieľ 6.3.4 - Ochrana ovzdušia  

 

Opatrenie 6.3.4.1 Zabezpečiť zníženie produkovaných emisií 

hlavných zdrojov znečistenia v obci.  

   

Aktivity Uskutočniť rokovania so znečisťovateľmi (domácnosti, 

firmy)  

Hľadanie alternatív riešení.  

Výber riešenia a inštalovanie zariadenia na zachytávanie emisií.  

   

Doba realizácie Opatrenia budú realizované v rokoch 2005-2013, v 

prípade potreby do roku 2015.  

   

Financovanie Finančné krytie bude z nasledovných zdrojov:  

   

obecného rozpočtu,  

súkromných zdrojov,  

štátneho rozpočtu,  

zo zdrojov EÚ,  

úverov,  

rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

   

Merateľné indikátory  

   

km vybudovanej kanalizácie,  

km zrekonštruovanej vodovodnej siete,  

zvýšenie čistoty odpadových vôd čistených ČOV v %,  

km upravených korýt potokov,  

zníženie množstva vypúšťaných emisií v tonách/rok,  

počet vyškolených subjektov v oblasti základných enviromentálnych 

zásad,  

m2 vyčistenej plochy v prípade čiernych skládok, 

   

6.4 - Ciele - Sociálna oblasť a zdravotníctvo  

Strategický zámer  

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb 

poskytovaných v obci. Dbať o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú 

vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života 

všetkých kategórií obyvateľov obce.  

   

Cieľ 6.4.1 Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení 

v obci a zvýšiť ich kvalitu.  

   

Opatrenie 6.4.1.1 Vybudovať/zriadiť zariadenie poskytujúce 

sociálne služby (dom opatrovateľskej služby, domov dôchodcov) 

v priestoroch bývalej materskej školy.  

   

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Rekonštrukcia budovy pre zariadenie poskytujúce sociálne služby.  

   

Opatrenie 6.4.1.2 Výstavba obecných bytov.  

   

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Výber vhodnej lokality a vyriešenie vlastníckych vzťahov.  

Pozemné úpravy.  

http://www.diviackanovaves.sk/rozvoj/page0036.htm


Výstavba obecných bytov.  

   

Cieľ 6.4.2 - Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych 

a sociálnych služieb.  

   

Opatrenie 6.4.2.1 Zlepšenie úrovne poskytovania domácej 

ošetrovateľskej starostlivosti, rozšírenie jej služieb 

o poskytovanie rehabilitačných cvičení.  

   

Aktivity Zvýšenie kvality poskytovaných služieb.  

Zvýšenie personálnych kapacít v prípade potreby.  

   

Opatrenie 6.4.2.2 Zabezpečiť aspoň raz mesačne poradňu v obci.  

   

Aktivity Zabezpečenie personálnych kapacít.  

Zabezpečenie priestorov.  

   

Opatrenie 6.4.2.3 Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej 

starostlivosti.  

   

Aktivity Zabezpečiť v súčinnosti s okresným mestom a spádovou 

obcou pre oblasť poskytovania zdravotníckych služieb ich 

maximálnu dostupnosť.  

   

Opatrenie 6.4.2.4 Zabezpečovať komplexnú zdravotnú starostlivosť 

o starých ľudí a dlhodobo chorých.  

   

Aktivity Analýza dopytu po uvedených službách.  

Zabezpečenie personálnych kapacít, priestorov a finančných 

prostriedkov.  

   

Opatrenie 6.4.2.5 Zvýšiť úroveň poskytovaných sociálnych služieb.  

   

Aktivity Zvýšenie kvality poskytovaných služieb.  

Zvýšenie personálnych kapacít v prípade potreby.  

   

Opatrenie 6.4.2.6 Podporiť služby pre marginalizované skupiny 

občanov a týrané ženy.  

   

Aktivity Analýza dopytu po uvedených službách  

Zabezpečenie personálnych kapacít.  

Zabezpečenie priestorov.  

   

Doba realizácie Opatrenia budú realizované v rokoch 2005-2013, v 

prípade potreby do roku 2015.  

   

Financovanie Finančné krytie bude z nasledovných zdrojov:  

   

obecného rozpočtu,  

súkromných zdrojov,  

štátneho rozpočtu,  

zo zdrojov EÚ,  

úverov,  

rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

   



Merateľné indikátory  

   

m2 novej obytnej plochy.  

Zvýšenie počtu poskytovaných sociálnych služieb.  

Počet uskutočnených konzultačných a poradenských služieb pre 

občanov.  

6.5 - Ciele - Školstvo a šport  

Strategický zámer 

Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie 

technického stavu a vybavenia školy. V športe umožniť ponuku čo 

najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie 

a transparentné využitie verejných financií ku prospechu všetkých 

občanov obce. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj 

vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu 

nielen pre obyvateľov obce. 

Cieľ 6.5.1 - Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry.  

   

Opatrenie 6.5.1.1 Modernizovať a rekonštruovať budovu a vnútorné 

vybavenie základnej školy a materskej školy.  

   

Aktivity Výmena plastových okien.  

Rekonštrukcia sociálnych zariadení.  

Zateplenie budov.  

Výmena strešnej krytiny.  

Modernizácia vnútorného zariadenia školy.  

   

Opatrenie 6.5.1.2 Rekonštrukcia kotolne a výmena strešnej 

krytiny.  

   

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Výber dodávateľa rekonštrukčných prác.  

Rekonštrukcia kotolne.  

   

Opatrenie 6.5.1.3 Výstavba školskej telocvične.  

   

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Výber dodávateľa stavebných prác.  

Výstavba telocvične.  

   

Opatrenie 6.5.1.4 Výstavba viacúčelového športového areálu pri 

základnej škole.  

   

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Výber dodávateľa stavebných prác.  

Výstavba areálu.  

   

Opatrenie 6.5.1.5 Rekonštrukcia budovy starej škôlky.  

   

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Výber dodávateľa stavebných prác.  

Rekonštrukcia budovy.  

   

http://www.diviackanovaves.sk/rozvoj/page0037.htm


Opatrenie 6.5.1.6 Výstavba letného kúpaliska pri dolnom moste.  

   

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Výstavba kúpaliska.  

 

Cieľ 6.5.2. - Trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky 

výkonnostného a rekreačného športu.  

   

Opatrenie 6.5.2.1 Rekonštrukcia futbalového areálu a asfaltového 

ihriska.  

   

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie  

Rekonštrukcia tribúny.  

Výstavba komplexných sociálnych zariadení so sprchami a šatňou.  

Zriadenie zariadenia rýchleho občerstvenia.  

   

Opatrenie 6.5.2.2 Výstavba tenisového kurtu.  

   

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Výber dodávateľa stavebných prác.  

Výstavba tenisového kurtu.  

   

Opatrenie 6.5.2.3 Výstavba cykloturistických trás smerom na 

Nováky a Dolné Vestenice.  

   

Aktivity Spracovanie technickej dokumentácie.  

Výstavba trás.  

Opatrenie 6.5.2.4 Vytváranie materiálnych a finančných podmienok 

na rozvoj výkonnostného a rekreačného športu v obci.  

   

Aktivity Zabezpečenie materiálno-technického a finančného 

vybavenia.  

   

Opatrenie 6.5.2.5 Podpora organizácie športových podujatí 

regionálneho významu.  

   

Aktivity Zabezpečenie personálnych kapacít.  

Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia.  

   

Opatrenie 6.5.2.6 Podpora športových aktivít zdravotne 

postihnutých občanov.  

   

Aktivity Zabezpečenie materiálno-technického a finančného 

vybavenia.  

   

Opatrenie 6.5.2.7 Podporovať talentovanú mládež.  

   

Aktivity Zabezpečenie materiálno-technického a finančného 

vybavenia.  

   

Opatrenie 6.5.2.8 Spolupracovať s občianskymi združeniami, inými 

právnickými a fyzickými osobami, pôsobiacimi v oblasti telesnej 

kultúry.  

   

Aktivity Zabezpečenie personálnych kapacít.  



Opatrenie 6.5.2.9 Výstavba ľadovej plochy pre zimné športy.  

   

Aktivity Spracovanie technickej dokumentácie.  

Výstavba ľadovej plochy.  

Doba realizácie Opatrenia budú realizované v rokoch 2005-2013, v 

prípade potreby do roku 2015.  

   

Financovanie Finančné krytie bude z nasledovných zdrojov:  

   

obecného rozpočtu,  

súkromných zdrojov,  

štátneho rozpočtu,  

zo zdrojov EÚ,  

úverov,  

rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

   

Merateľné indikátory  

   

m2 rekonštruovanej strešnej krytiny.  

Zníženie koeficientu prestupu tepla pri zateplení budov.  

Zníženie koeficientu prestupu tepla pri výmene okien budov.  

Zvýšenie výkonu kotolne v kW tepelnej energie.  

Počet zrekonštruovaných / zriadených ihrísk.  

m2 zrekonštruovanej palubovky telocvične.  

Počet km zriadených cykloturistických trás.  

Objem SKK vyčlenených na podporu športu v obci.  

Počet organizovaných športových súťaží regionálneho a miestneho 

významu.  

  

   

6.6 - Ciele - Kultúra  

   

Strategický zámer 

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou 

kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektami. 

Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je 

povinnosť obce. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má 

vplyv na imidž obce a tým aj na cestovný ruch. 

Cieľ 6.6.1 - Zachovanie kultúrno–historického potenciálu obce 

a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít v 

nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej 

úrovni.  

   

Opatrenie 6.6.1.1 Podpora tradičných kultúrnych podujatí – 

Novianske dni, Sprieva celá dedina, atď.. 

Aktivity Finančné, materiálne a personálne zabezpečenie.  

   

Opatrenie 6.6.1.2 Rekonštrukcia tradičnej architektúry 

a zriadenie stálych expozícií z pôvodného štýlu života obyvateľov 

vo obci. 

 

Aktivity Výber vhodných objektov.  

http://www.diviackanovaves.sk/rozvoj/page0040.htm


Vyriešenie vlastníckych vzťahov.  

Rekonštrukcia a vybavenie expozície.  

Opatrenie 6.6.1.3 Prepojiť obec so subjektami cestovného ruchu, 

agroturistiky.  

Aktivity Zabezpečenie personálnych kapacít.  

 

Opatrenie 6.6.1.4 Budovanie remeselníckych dvorov.  

   

Aktivity Výber a rekonštrukcia vhodných budov na alokáciu 

remeselného dvora. 

Zabezpečenie personálnych kapacít.  

Materiálne zabezpečenie remeselných dvorov predmetmi s 

kultúrnohistorickou hodnotou.  

   

Opatrenie 6.6.1.5 Vybudovanie turistických a náučných trás pre 

žiakov, študentov, rodiny s deťmi, priemerných aj náročných 

klientov s využitím kultúrno – historického, folklórneho aj 

prírodného bohatstva.  

   

Aktivity Zabezpečenie personálnych kapacít.  

Výber vhodných trás.  

Spracovanie technickej dokumentácie.  

Realizácia výstavby.  

   

Opatrenie 6.6.1.6 Zachovanie a rozvoj ľudových tradícií 

(folklórny tanec, hudba a spev, ľudové remeslá, ľudový odev a 

doplnky, pôvodné bývanie a hospodárenie) a ich maximálne využitie 

v cestovnom ruchu a agroturistike. 

   

Aktivity Zabezpečenie priestorov, finančných a materiálnych 

prostriedkov.  

 

Opatrenie 6.6.1.7 Rekonštrukcia kultúrneho domu – zateplenie, 

osvetlenie, výmena strešnej krytiny, .  

   

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Výber dodávateľa stavebných prác.  

Rekonštrukcia kultúrneho domu. 

 

Opatrenie 6.6.1.8 Rekonštrukcia kultúrneho domu – interiérové 

úpravy (výmena parkiet, zamurovanie vybraných dverí a okien, 

rekonštrukcia WC.  

   

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Výber dodávateľa stavebných prác.  

Rekonštrukcia kultúrneho domu. 

 

Opatrenie 6.6.1.9 Rekonštrukcia vybavenia kultúrneho domu – nákup 

stoličiek.  

   

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Výber dodávateľa stavebných prác.  

Rekonštrukcia kultúrneho domu.  

   



Opatrenie 6.6.1.10 Rekonštrukcia letného amfiteátra.  

   

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Výber dodávateľa stavebných prác.  

Rekonštrukcia amfiteátra.  

   

Cieľ 6.6.2 - Organizačné zabezpečenie    

Opatrenie 6.6.2.1 Spracovať kalendár kultúrnych podujatí na celý 

rok, tento priebežne aktualizovať. Rozšíriť žánrovú ponuku 

s orientáciou na hodnotný kultúrny prínos. 

Aktivity Personálne a finančné zabezpečenie.  

Spracovanie kalendár kultúrnych podujatí.  

   

Cieľ 6.6.3 - Propagácia v oblasti kultúry    

Opatrenie 6.6.3.1 Spracovať globálnu koncepciu „propagácie“ 

histórie obce v multimediálnej forme.  

   

Aktivity Personálne a finančné zabezpečenie.  

Spracovanie koncepcie v multimediálnej forme.  

   

Opatrenie 6.6.3.2 Spracovať komplexný informačný buletín o 

historickom vývoji a tradíciách obce pre školy aj subjekty 

cestovného ruchu.  

   

Aktivity Personálne a finančné zabezpečenie.  

Spracovanie buletínu.  

   

Opatrenie 6.6.3.3 Propagácia kultúry na Internete prostredníctvom 

www stránky obce.  

   

Aktivity Finančné zabezpečenie.  

Obsahová analýza www stránky.  

Priebežná aktualizácia www stránky. 

Doba realizácie Opatrenia budú realizované v rokoch 2005-2009, v 

prípade potreby do roku 2015. 

Financovanie Finančné krytie bude z nasledovných zdrojov:  

   

obecného rozpočtu,  

súkromných zdrojov,  

štátneho rozpočtu,  

zo zdrojov EÚ,  

úverov,  

rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja,  
   

Merateľné indikátory  

   

Počet organizovaných kultúrnych podujatí  

Počet zriadených stálych expozícií.  

Počet zriadených remeselných dvorov.  

km poznávacích trás.  

Počet spracovaných informačných buletínov. 

 



6.7 - Ciele - Cestovný ruch a public relations 

 

Strategický zámer 

Budovať goodwill obce a dosiahnuť, aby sa stala strediskom 

cestovného ruchu v oblasti športu, kultúry a turistiky. 

Cieľ 6.7.1 - Účinná propagácia obce.  

   

Opatrenie 6.7.1.1 Vytvorenie samostatnej www stránky obce.  

Aktivity Finančné zabezpečenie.  

Obsahová analýza www stránky.  

Priebežná aktualizácia www stránky.  

   

Opatrenie 6.7.1.2 Spracovať globálnu koncepciu propagácie obce 

v multimediálnej forme.  

Aktivity Personálne a finančné zabezpečenie.  

Spracovanie koncepcie v multimediálnej forme.  

   

Opatrenie 6.7.1.3 Spracovať koncepciu regionálnej spolupráce 

s okolitými turistickými lokalitami a domácimi i zahraničnými CK.  

Aktivity Personálne a finančné zabezpečenie.  

Spracovanie koncepcie regionálnej spolupráce.  

   

Cieľ 6.7.2 - Rekreačno - relaxačné zázemie obce.  

   

Opatrenie 6.7.2.1 Rekonštrukcia kaštieľa – zriadenie turistickej 

ubytovne.  

Aktivity Vypracovanie technickej dokumentácie.  

Rekonštrukcia – zakúpenie vnútorného vybavenia.  

   

Opatrenie 6.7.2.2 Vybudovanie oddychovej zóny obce.  

Aktivity Spracovanie technickej dokumentácie.  

Vybudovanie zóny.  

   

Cieľ 6.7.3 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.  

   

Opatrenie 6.7.3.1 Uzavrieť s podnikateľmi dohody o poskytovaní 

služieb v agroturistike a cestovnom ruchu a o propagovaní ich 

služieb obcou.  

Aktivity Zabezpečenie personálnych kapacít.  

   

Opatrenie 6.7.3.2 Podporovať podnikateľské subjekty,  neziskové 

organizácie a inštitúcie pri získavaní finančných prostriedkov 

z grantov a fondov EÚ.  

Aktivity Zabezpečenie personálnych kapacít.  

   

Doba realizácie Opatrenia budú realizované v rokoch 2005-2013, v 

prípade potreby do roku 2015.  

   

Financovanie Finančné krytie bude z nasledovných zdrojov:  

   

obecného rozpočtu,  

súkromných zdrojov,  

štátneho rozpočtu,  

zo zdrojov EÚ,  

http://www.diviackanovaves.sk/rozvoj/page0002.htm


úverov,  

rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

   

Merateľné indikátory  

   

Počet uzatvorených dohôd s podnikateľmi.  

m2 rekonštruovanej strešnej krytiny.  

SKK z nárastu návštevnosti obce turistami.  

SKK z návštevnosti krytého a otvorených bazénov.  

Zníženie koeficientu prestupu tepla pri zateplení budov.  

Zníženie koeficientu prestupu tepla pri výmene okien budov. 

 

7.  FINANČNÝ PLÁN PROGRAMU 

 

Jednou z kľúčových otázok pre realizáciu programu rozvoja kraja 

je schopnosť obce v priebehu jeho realizácie zaistiť zdroje 

potrebné na jeho financovanie. Tieto zdroje vznikajú vo viacerých 

sférach – v súkromnom sektore, verejnej správe, ide tiež o zdroje 

zahraničné, najmä o prostriedky Európskej únie. Dôležitým zdrojom 

budú, po dokončení reformy verejnej správy a uskutočnení daňovej 

reformy, vlastné prostriedky. V dôsledku neexistencie 

nevyhnutných podkladových údajov pre stanovenie finančného rámca, 

v ktorom by sa mal program rozvoja v strednodobom horizonte 

pohybovať, je výška prostriedkov potrebná na realizáciu 

jednotlivých opatrení a aktivít stanovená len orientačne. Táto 

časť sa bude konkretizovaná v závislosti od reálneho čerpania 

finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov, možností obecného 

rozpočtu atď..  

   

Vychádzajúc z vyššie zadefinovaných cieľov, priorít a opatrení a 

na základe auditu pripravovaných projektových zámerov v réžii 

samosprávy, podnikateľskej sféry či neziskových a iných 

organizácií bol vypracovaný plán realizácie programu. Definuje, z 

akých prostriedkov by sa mali tieto zámery realizovať, kto by mal 

byť žiadateľov, určuje predpokladané časové rámce  

7.1 - Hospodárstvo a vedecko-technický rozvoj  

Strategický zámer  

Zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít, s dôrazom na zvýšenie 

úrovne zamestnanosti a úrovne a kvality služieb pre obyvateľov obce. V oblasti 

priemyslu je potrebné okrem zachovania stabilných prvkov výroby všetkými 

možnými opatreniami podporovať vytváranie nových pracovných príležitostí.  

Cieľ 

6.1.1  
Podpora malého a stredného podnikania zo strany obce 

Opatreni

e 

7.1.1.1  

Spracovať stratégiu podpory podnikania a zvýšenia informovanosti 

o možnostiach podpory zo strany obce, VÚC, štátu a EÚ. 

  
Predpoklada

ný rozpočet 

Zdroje 

financovani

a 

Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 
Vypracovanie 

analýzy možností 

rozvoja 

20 tis. Sk 
rozpočet 

obce, ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2006 - 2008 

http://www.diviackanovaves.sk/rozvoj/page0059.htm


podnikateľských 

aktivít v obci. 

Analýza a 

priebežná 

aktualizácia 

verejných 

výdavkových 

programov pre 

podporu 

podnikania.  

10 tis. 

Sk/rok 
rozpočet 

obce 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2006 - 2008 

Prezentácia 

foriem podpory 

podnikateľských 

subjektov zo 

strany obce. 

0 - 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2006 - 2008 

Opatreni

e 

7.1.1.2  

Vytvorenie ekonomických a technických podmienok pre výstavbu 

priemyselných zón v obci - príprava územia a realizácia 

infraštruktúry.  

  
Predpoklada

ný rozpočet 

Zdroje 

financovani

a 

Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Výkup súkromných 

pozemkov pre 

uskutočnenie 

investičnej 

výstavby. 

podľa 

potreby 

rozpočet 

obce, ŠF 

EÚ, 

podnikateľs

ké 

subjekty, 

úvery, iné 

grantové 

schémy 

obec, 

podnikateľské 

subjekty 
2007 - 2015 

Spracovanie 

technickej 

dokumnetácie. 
400 tis. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF 

EÚ, 

podnikateľs

ké 

subjekty, 

úvery, iné 

grantové 

schémy 

obec, 

podnikateľské 

subjekty 
2007 - 2015 

Realizácia 

investičnej 

výstavby prípravy 

pozemkov – 

inžinierske 

siete. 

30 mil. Sk 

rozpočet 

obce, 

vládne 

výdavkové 

programy 

obec, 

podnikateľské 

subjekty 
2007 - 2008 

Výstavba 

výrobných 

a montážnych hál. 
350 mil. Sk 

ŠF EÚ, 

podnikateľs

ké 

subjekty, 

úvery, iné 

grantové 

schémy 

podnikateľské 

subjekty 
2008 - 2010 

Opatreni

e 

7.1.1.3  

Vymedziť prenajímateľné obecné priestory pre potrebné služby 

a remeselné dielne. 

  
Predpoklada

ný rozpočet 

Zdroje 

financovani

a 

Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Rekonštrukcia 

vybraných budov v 

obecnom 

vlastníctve a ich 

príprava na 

prenájom 

podnikateľským 

subjektom. 

200 tis. Sk 

rozpočet 

obce, 

podnikateľs

ké subjekty  

obec, 

podnikateľské 

subjekty 
2006 - 2008 



Opatreni

e 

7.1.1.4 

Vypracovať postup podpory, výučby a rozvoja tradičných remesiel 

v obci. 

  
Predpoklada

ný rozpočet 

Zdroje 

financovani

a 

Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Vytvoriť 

materiálne 

finančné a 

personálne 

podmienky pre 

rozvoj tradičných 

remesiel v obci. 

70 tis. Sk 
rozpočet 

obce, ŠF EÚ 

obec, 

podnikateľské 

subjekty 
2008 - 2009 

Nadviazať 

spoluprácu 

vzdelávacích 

inštitúcií, obce, 

podnikateľských 

subjektov a 

obyvateľov obce 

pri výučbe a 

prezentácii 

tradičných 

remesiel. 

0 - 

obec, 

podnikateľské 

subjekty,obyvatel

ia  

2007 - 2009 

Opatreni

e 

7.1.1.5 

Zvýšenie kapacít informačných a poradenských služieb a podpora 

vzdelávania firiem. 

  
Predpoklada

ný rozpočet 

Zdroje 

financovani

a 

Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Zabezpečenie 

personálnych a 

technických 

kapacít na 

poskytovanie 

informačných a 

poradenských 

služieb. 

15 tis. Sk 

/ rok 
rozpočet 

obce, ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2008 

Opatreni

e 

7.1.1.6  
Podpora budovania kooperačných sietí malých a stredných firiem. 

  
Predpoklada

ný rozpočet 

Zdroje 

financovani

a 

Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Vytvoriť 

inštitucionálne 

podmienky na 

podporu MSP so 

susednými obcami. 

podľa 

potreby 
rozpočet 

obce 

obec, 

podnikateľské 

subjekty 
2006 

Analýza 

predpokladov 

budovania 

kooperačných 

sietí malých a 

stredných firiem 

v obci a jej 

okolí. 

50 tis. Sk 
rozpočet 

obce, ŠF EÚ 

obec, 

podnikateľské 

subjekty 
2007 

Tvorba stratégie 

budovania 

kooperačných 

sietí malých a 

stredných firiem. 

40 tis. Sk 
rozpočet 

obce, ŠF EÚ 

obec, 

podnikateľské 

subjekty 
2007 

Opatreni

e 

7.1.1.7  

Podporovanie zavádzania remeselníckych dielní pre remeslá, ktoré sú 

pre obec typické. 



  
Predpoklada

ný rozpočet 

Zdroje 

financovani

a 

Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Výber a 

rekonštrukcia 

vhodných budov na 

alokáciu 

remeselného 

dvora. 

500 tis. Sk 
rozpočet 

obce, ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2010 

Zabezpečenie 

personálnych 

kapacít. 

podľa 

potreby 
rozpočet 

obce, 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2010 

Materiálne 

zabezpečenie 

remeselných 

dvorov predmetmi 

s 

kultúrnohistorick

ou hodnotou.  

podľa 

potreby 
rozpočet 

obce, ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2010 

Opatreni

e 

7.1.1.8 

Rekonštrukcia existujúcich zastaralých priemyselných zón s dôrazom na 

zavádzanie nových technológií - areál poľnohospodárskeho družstva. 

  
Predpoklada

ný rozpočet 

Zdroje 

financovani

a 

Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Vyriešenie 

vlastníckych 

vzťahov. 
1mil.Sk 

rozpočet 

obce, ŠF 

EÚ, 

podnikateľs

ké 

subjekty, 

úvery, iné 

grantové 

schémy 

obec, 

podnikateľské 

subjekty 
2007 - 2010 

Návrh alternatív 

rozvoja areálu. 
50 tis. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF 

EÚ, 

podnikateľs

ké 

subjekty, 

úvery, iné 

grantové 

schémy 

obec, 

podnikateľské 

subjekty 
2007 - 2010 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
350 tis. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF 

EÚ, 

podnikateľs

ké 

subjekty, 

úvery, iné 

grantové 

schémy 

obec, 

podnikateľské 

subjekty 
2007 - 2010 

Rekonštrukcia 

areálu. 
45 mil. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF 

EÚ, 

podnikateľs

ké 

subjekty, 

úvery, iné 

grantové 

schémy 

obec, 

podnikateľské 

subjekty 
2007 - 2010 

Opatreni

e 

7.1.1.9 
Zakladanie malých a stredných podnikov s majetkovou účasťou obce.  



  
Predpoklada

ný rozpočet 

Zdroje 

financovani

a 

Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Analýza možností 

rozvoja 

podnikateľských 

aktivít obcou. 

30 tis. Sk 

rozpočet 

obce, 

podnikateľs

ké subjekty  

obec, 

podnikateľské 

subjekty 
priebežne 

Spracovanie 

podnikateľského 

zámeru obce. 
30 tis. Sk 

rozpočet 

obce, 

podnikateľs

ké subjekty  

obec, 

podnikateľské 

subjekty 
priebežne 

Príprava 

podmienok pre 

založenie 

podnikateľského 

subjektu. 

200 tis. Sk 

rozpočet 

obce, 

podnikateľs

ké subjekty  

obec, 

podnikateľské 

subjekty 
priebežne 

Založenie 

podnikateľského 

subjektu. 
30 tis. Sk 

rozpočet 

obce, 

podnikateľs

ké subjekty  

obec, 

podnikateľské 

subjekty 
priebežne 

Cieľ 

7.1.2  
Podpora tradičných odvetví priemyslu 

Opatreni

a 

7.1.2.1 
Zavádzanie nových technológií. 

  
Predpoklada

ný rozpočet 

Zdroje 

financovani

a 

Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Podpora 

podnikateľov 

zavádzajúcich 

výrobu na báze 

progresívnych 

technológií, 

pomoc pri 

získavaní 

nenávratných 

finančných 

prostriedkov zo 

Štrukturálnych 

fondov na tento 

účel. 

podľa 

možností 

rozpočet 

obce, ŠF 

EÚ, 

podnikateľs

ké 

subjekty, 

úvery, iné 

grantové 

schémy 

obec, 

podnikateľské 

subjekty 
2007 - 2015 

Opatreni

a 

7.1.2.2 

Podporovať rozvoj tých odvetví priemyslu, ktoré majú v okolí obce 

tradíciu. 

  
Predpoklada

ný rozpočet 

Zdroje 

financovani

a 

Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Podpora 

rozvojových 

zámerov súkromnej 

sféry, ktoré sú v 

súlade s 

potrebami rozvoja 

obce a ktoré sú 

efektívne z 

pohľadu tvorby 

nových pracovných 

miest. 

podľa 

možností 

rozpočet 

obce, ŠF 

EÚ, 

podnikateľs

ké 

subjekty, 

úvery, iné 

grantové 

schémy 

obec, 

podnikateľské 

subjekty 
2006 - 2015 

Opatreni

a 

7.1.2.3 

Podpora výrob a podnikateľských subjektov, ktoré využívajú surovinové 

zdroje regiónu. 

  
Predpoklada

ný rozpočet 

Zdroje 

financovani

a 

Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 



Aktivity 

Podpora 

spracovateľov 

miestnych surovín 

finančnými a 

nefinančnými 

opatreniami.  

podľa 

možností 

rozpočet 

obce, ŠF 

EÚ, 

podnikateľs

ké 

subjekty, 

úvery, iné 

grantové 

schémy 

obec, 

podnikateľské 

subjekty 
2006 - 2015 

Podpora rozvoja 

živnostenského 

podnikania, ktoré 

sa zameriava 

hlavne na 

využívanie 

miestnej 

surovinovej 

základne. 

podľa 

možností 

rozpočet 

obce, ŠF 

EÚ, 

podnikateľs

ké 

subjekty, 

úvery, iné 

grantové 

schémy 

obec, 

podnikateľské 

subjekty 
2006 - 2015 

Vytvorenie 

vhodného daňového 

prostredia pre 

uvedené 

podnikateľské 

subjekty. 

podľa 

možností 
rozpočet 

obce, 

obec, 

podnikateľské 

subjekty 
2006 - 2015 

 
   

7.2 - Technická infraštruktúra 

Strategický zámer  

Rozvoj komplexnej infraštruktúry podporujúcej rozvoj obce a zohľadňujúcej rast 

kvality životného prostredia. 

Cieľ 

7.2.1  
Rozvoj dopravnej infraštruktúry 

Opatreni

e 

7.2.1.1  

Úprava miestnych komunikácií a výstavba chodníkov, inštalácia 

retardérov na začiatku a konci obce.  

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
60 tis. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2010 

Rekonštrukcia 

miestnych 

komunikácií a 

inštalácia 

retardérov. 

1,5 mil. Sk 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2009 - 2011 

Opatreni

e 

7.2.1.2  
Úprava miestnych komunikácií a výstavba chodníkov – časť Vrbany. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Analýza 

súčasného 

stavu 

miestnych 

komunikácií. 

podľa 

potreby 
rozpočet obce, 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2005 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
30 tis. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2005 

Rekonštrukcia 

miestnych 

komunikácií. 
3 mil. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2006 - 2009 



Opatreni

e 

7.2.1.3 
Budovanie miestnych cyklotrás – do Novák a Dolných Vesteníc. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
200 tis. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ, MDPT SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves, MDPT 

SR 
2007 - 2009 

Výstavba 

cyklotrás. 
5 mil. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ, MDPT SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves, MDPT 

SR 
2008 - 2010 

Opatreni

e 

7.2.1.4 
Úprava miestnych komunikácií a výstavba chodníkov – Nová ulica. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Analýza 

súčasného 

stavu 

miestnych 

komunikácií. 

podľa 

potreby 
rozpočet obce, 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2009 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
40 tis. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2010 

Rekonštrukcia 

miestnych 

komunikácií. 
2,5 mil. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2010 

Opatreni

e 

7.2.1.5 

Úprava miestnych komunikácií a výstavba chodníkov – za futbalovou 

tribúnou.  

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Analýza 

súčasného 

stavu 

miestnych 

komunikácií. 

podľa 

potreby 
rozpočet obce, 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2009 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
25 tis. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2010 

Rekonštrukcia 

miestnych 

komunikácií 
800 tis. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2010 

Opatreni

e 

7.2.1.6 
Úprava miestnych komunikácií – parkovisko pri kostole a cintoríne. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
40 tis. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2009 

Výstavba 

parkovísk. 
900 tis. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2010 

Opatreni

e 

7.2.1.7 
Úprava miestnych komunikácií a výstavba chodníkov – Veterná ulica.  

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 
Analýza 

súčasného 

podľa 

potreby 
rozpočet obce, 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2009 



stavu 

miestnych 

komunikácií. 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
30 tis. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2010 

Rekonštrukcia 

miestnych 

komunikácií. 
1,2 mil. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2010 

Cieľ 

7.2.2  
Rozvoj občianskej infraštruktúry 

Opatreni

e 

7.2.2.1  
Výstavba obecnej kanalizácie. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Spracovanie 

technickej 

dokumentácie  
120 tis. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 

Obec Diviacka 

Nová Ves, 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s. 

2007 - 2013 

Výber 

dodávateľa 

výkonu prác. 

podľa 

potreby 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 

Obec Diviacka 

Nová Ves, 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s. 

2008 - 2014 

Výstavba 

kanalizácie. 
38 mil. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 

Obec Diviacka 

Nová Ves, 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s. 

2008 - 2016 

Opatreni

e 

7.2.2.2  
Rekonštrukcia miestneho vodovodu. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Analýza 

technického 

stavu 

vodovodnej 

siete. 

podľa 

potreby 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s. 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s. 

2007 - 2009 

Výber 

dodávateľa na 

výkon 

rekonštrukčnýc

h prác. 

podľa 

potreby 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s., ŠF EÚ, 

súkromné 

subjekty, 

úvery, iné 

grantové 

schémy 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s. 

2007 - 2009 

Rekonštrukcia 

vodovodnej 

siete. 
3,5 mil. Sk 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s., ŠF EÚ, 

súkromné 

subjekty, 

úvery, iné 

grantové 

schémy 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s. 

2007 - 2009 



Opatreni

e 

7.2.2.3  
Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie a 

príprava 

projektového 

spisu. 

50 tis. Sk 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2005 

Rekonštrukcia 

a výstavba 

verejného 

osvetlenia 

v neosvetlenej 

časti obce  

3 mil. Sk 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2006 - 2007 

Opatreni

e 

7.2.2.4  
Výstavba ČOV. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie 

na ČOV, 

150 tis. Sk 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s., ŠF EÚ, 

súkromné 

subjekty, 

úvery, iné 

grantové 

schémy 

Obec Diviacka 

Nová Ves, 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s. 

2007 - 2009 

Výber 

dodávateľa na 

výkon prác, 

podľa 

potreby 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s., ŠF EÚ, 

súkromné 

subjekty, 

úvery, iné 

grantové 

schémy 

Obec Diviacka 

Nová Ves, 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s. 

2008 - 2011 

Výstavba ČOV. 15 mil. Sk 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s., ŠF EÚ, 

súkromné 

subjekty, 

úvery, iné 

grantové 

schémy 

Obec Diviacka 

Nová Ves, 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s. 

2008 - 2011 

Opatreni

e 

7.2.2.5  
Úprava a zriaďovanie nových verejných plôch. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie a 

príprava 

projektového 

spisu. 

35 tis. Sk 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2005 

Úprava 

a zriadenie 

nových 

500 tis. Sk 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2006 



verejných 

plôch. 

Opatreni

e 

7.2.2.6 
Rekonštrukcia mostov a lávok. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie a 

príprava 

projektového 

spisu. 

35 tis. Sk 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2010 

Rekonštrukcia 

mostov 

a lávok. 
1 mil. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2011 

Opatreni

e 

7.2.2.7 
Dostavba cintorína s verejným osvetlením.  

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Výber 

dodávateľa 

stavebných 

prác. 

podľa 

potreby 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2009 

Dostavba 

cintorína.  
600 tis. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2009 

Opatreni

e 

7.2.2.8 

Regulácia korýt miestnych potokov – Olavec, pravá strana smerom od 

Diviak po hornú zastávku SAD, potok pretekajúci cez obec, potok 

pretekajúci cez časť Vrbany.  

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Analýza 

súčasného 

stavu. 

podľa 

potreby 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2009 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
60 tis. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2009 

Spevnenie 

a regulácia 

korýt 

miestnych 

potokov. 

1,5 mil. Sk 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2010 

Opatreni

e 

7.2.2.9 
Plynofikácia materskej školy. 

   

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Spracovanie 

technickej 

dokumentácie  
  

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 

Plynofikácia 

materskej 

školy. 
  

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007- 2009 

Opatreni

e 

7.2.2.10 
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 



Aktivity 

Spracovanie 

technickej 

dokumentácie.  

podľa 

potreby 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2010 

Výber 

dodávateľa – 

verejná súťaž. 

podľa 

potreby 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2009 - 2011 

Rekonštrukcia 

rozhlasu. 
3,8 mil. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2009 - 2011 

Opatreni

e 

7.2.2.11 
Príprava stavebných pozemkov na Veternej ulici – inžinierske siete. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Spracovanie 

technickej 

dokumentácie.  
200 tis. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2006 

Výber 

dodávateľa – 

verejná súťaž. 

podľa 

potreby 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2010 

Výkon 

stavebných 

prác – 

inštalácia 

inžinierskych 

sietí. 

1,5 mil. Sk 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2010 

Opatreni

e 

7.2.2.12 
Rekonštrukcia obecného úradu.  

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Spracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
80 tis. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2009 - 2011 

Výber 

dodávateľa 

výkonu 

rekonštrukčnýc

h prác. 

podľa 

potreby 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2010 - 2012 

Realizácia 

rekonštrukčnýc

h prác – 

zateplenie 

budovy, výmena 

okien. 

2,5 mil. Sk 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2010 - 2012 

Opatreni

e 

7.2.2.13 
Príprava stavebných pozemkov časť Bartík – inžinierske siete. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Spracovanie 

technickej 

dokumentácie.  
130 tis. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2006 

Výber 

dodávateľa – 

verejná súťaž. 

podľa 

potreby 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 

Výkon 

stavebných 

prác – 

inštalácia 

inžinierskych 

sietí. 

2,3 mil. Sk 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 



Opatreni

e 

7.2.2.14 
Výstavba obecných bytov. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Spracovanie 

technickej 

dokumentácie.  
150 tis. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 

Výber 

dodávateľa – 

verejná súťaž. 

podľa 

potreby 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2009- 2014 

Príprava 

stavebnej 

plochy. 
2,5 mil. Sk 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2009- 2014 

Výkon 

stavebných 

prác – 

výstavba 

obecných 

bytov. 

30 mil. Sk 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2009- 2014 

Opatreni

e 

7.2.2.15 
Zriadenie Internetovej kaviarne. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Výber vhodných 

priestorov.  
podľa 

potreby 
podnikateľské 

subjekty 
podnikateľské 

subjekty 
2005 

Nákup 

zariadenia. 
150 tis. Sk 

podnikateľské 

subjekty 
podnikateľské 

subjekty 
2006 - 2009 

Pripojenie na 

sieť Internet. 
podľa 

potreby 
podnikateľské 

subjekty 
podnikateľské 

subjekty 
2006 - 2009 

7.3 - Životné prostredie 

Strategický zámer  

Strategickým zámerom obce Diviacka Nová Ves je nielen zachovanie existujúceho 

dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale aj 

eliminácia slabých stránok, neustála osveta, výchova a informovanosť o stave 

životného prostredia.  
Cieľ 

7.3.1  
Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom 

Opatreni

e 

7.3.1.1  

V súlade s prijatými koncepciami zabezpečiť permanentné znižovanie 

podielu skladovanej časti odpadov, k čomu organizovať mobilné zbery 

textílii, kovového odpadu, viacvrstvových obalov nebezpečných 

odpadov. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Zvýšiť 

enviromentálne 

povedomie 

ľudí. 

podľa 

potreby 
rozpočet obce 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
priebežne 

Zabezpečenie 

zberného 

kontajneru 2 x 

ročne. 

50 tis. Sk / 

rok 
rozpočet obce 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
priebežne 

Zabezpečenie 

zberu 

nebezpečných 

odpadov. 

podľa 

potreby 
rozpočet obce 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
priebežne 



Opatreni

e 

7.3.1.2  
Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu v celej obci. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Ekonomicky 

motivovať 

obyvateľstvo. 

podľa 

potreby 
rozpočet obce 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
priebežne 

Zabezpečiť 

požadované 

podmienky pre 

realizáciu 

separovaného 

zberu. 

podľa 

potreby 
rozpočet obce, 

MŽP SR 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
priebežne 

Opatreni

e 

7.3.2.2  
Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok v obci. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Lokalizácia 

čiernych 

skládok. 

podľa 

potreby 
rozpočet obce, 

MŽP SR 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 

Likvidácia 

skládok. 
podľa 

potreby 
rozpočet obce 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 

Cieľ 

6.3.2  
Informovanosť a poradenstvo 

Opatreni

e 

7.3.2.1  

Spracovať koncepciu zabezpečenia informovanosti, poradenstva 

a prevencie v oblasti ŽP. Trvale preferovať poradenstvo a prevenciu 

pred represiou. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Vypracovanie 

koncepcie pre 

ochranu 

životného 

prostredia 

v obci. 

20 tis. Sk 
rozpočet obce, 

MŽP SR 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 

Prezentácia 

a šírenie 

osvety 

v oblasti 

životného 

prostredia. 

podľa 

potreby 
rozpočet obce 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 

Cieľ 

6.3.3  
Ochrana a racionálne využívanie vôd 

Opatreni

e 

7.3.3.1  

Zabezpečiť napojenie obyvateľstva na kanalizačné siete a zariadenia 

na čistenie odpadových vôd, znížiť množstvo znečisťujúcich látok vo 

vypúšťaných odpadových vodách na limitovanú úroveň. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Spracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
50 tis. Sk  

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s., ŠF EÚ, 

súkromné 

subjekty, 

úvery, iné 

grantové 

schémy 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s. 

2007 - 2009 

Zabezpečiť 

výstavbu 
400 tis. Sk 

Západoslovensk

é vodárne a 

Západoslovensk

é vodárne a 
2007 - 2009 



kanalizácie 

a ČOV.  
kanalizácie, 

a.s., ŠF EÚ, 

súkromné 

subjekty, 

úvery, iné 

grantové 

schémy 

kanalizácie, 

a.s. 

Opatreni

e 

7.3.3.2  

Zabezpečiť dostatok kvalitnej pitnej vody, minimalizovať straty vo 

vodovodných sieťach. 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Údržba 

existujúcej 

vodovodnej 

siete. 

podľa 

potreby 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s., ŠF EÚ, 

súkromné 

subjekty, 

úvery, iné 

grantové 

schémy 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s. 

priebežne 

Pravidelný 

monitoring 

vodovodnej 

siete. 

podľa 

potreby 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s., ŠF EÚ, 

súkromné 

subjekty, 

úvery, iné 

grantové 

schémy 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s. 

priebežne 

Výstavba 

regulačnej 

stanice pre 

miestny 

vodovod. 

1,5 mil. Sk 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s., ŠF EÚ, 

súkromné 

subjekty, 

úvery, iné 

grantové 

schémy 

Západoslovensk

é vodárne a 

kanalizácie, 

a.s. 

2007 - 2009 

Opatreni

e 

7.3.3.3  

Obnoviť prirodzené vodozádržné funkcie tokov a inundačných území 

(obnoviť staré korytá). 

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 

Aktivity 

Rekultivácia 

existujúcich 

korýt vodných 

tokov v obci 

na vymedzených 

miestach 

(Olavec, 

Diviacka Nová 

Ves, atď..) 

podľa 

potreby 
rozpočet obce, 

ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2005 - 2007 

Pravidelný 

monitoring. 
podľa 

potreby 
rozpočet obce, 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
priebežne 

Cieľ 

7.3.4  
Ochrana ovzdušia 

Opatreni

e 

7.3.4.1 

Zabezpečiť zníženie produkovaných emisií hlavných zdrojov znečistenia 

v obci.  

  
Predpokladan

ý rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 

Termín 

uskutočneni

a 



Aktivity 

Uskutočniť 

rokovania so 

znečisťovateľm

i (domácnosti, 

firmy) 

podľa 

potreby 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ, 

súkromné 

subjekty 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2009 

Hľadanie 

alternatív 

riešení. 

podľa 

potreby 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ, 

súkromné 

subjekty 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2009 

Výber riešenia 

a inštalovanie 

zariadenia na 

zachytávanie 

emisií. 

podľa 

potreby 

rozpočet obce, 

ŠF EÚ, 

súkromné 

subjekty 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2009 

 

7.4 - Sociálna oblasť a zdravotníctvo 

Strategický zámer 

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných 

v obci. Dbať o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom 

dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov obce. 

Cieľ 7.4.1  
Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v obci 

a zvýšiťich kvalitu. 

Opatrenie 

7.4.1.1 

Vybudovať/zriadiť zariadenie poskytujúce sociálne služby (dom 

opatrovateľskej služby, domov dôchodcov) v priestoroch bývalej 

materskej školy.  

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
80 tis. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

zdroje 

neziskových 

organizácií 

Obec 

Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2008 

Rekonštrukcia 

budovy pre 

zariadenie 

poskytujúce 

sociálne služby. 

800 tis. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

zdroje 

neziskových 

organizácií 

Obec 

Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2009 

Opatrenie 

7.4.1.2  
Výstavba obecných bytov. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
podľa potreby 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ 

Obec 

Diviacka 

Nová Ves 
2008 

Výber vhodnej 

lokality 

a vyriešenie 

vlastníckych 

vzťahov. 

podľa potreby 
rozpočet 

obce, ŠF EÚ 

Obec 

Diviacka 

Nová Ves 
2009- 2014 

Pozemné úpravy. 2,5 mil. Sk 
rozpočet 

obce, ŠF EÚ 

Obec 

Diviacka 

Nová Ves 
2009- 2014 

Výstavba 

obecných bytov. 
30 mil. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ 

Obec 

Diviacka 

Nová Ves 
2009- 2014 

Cieľ 6.4.2  Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a sociálnych služieb. 

Opatrenie 

7.4.2.1  

Zlepšenie úrovne poskytovania domácej ošetrovateľskej 

starostlivosti, rozšírenie jej služieb o poskytovanie 

rehabilitačných cvičení. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 



Aktivity 

Zvýšenie kvality 

poskytovaných 

služieb. 
podľa potreby 

Minister. 

zdravotníctva 
súkromné 

subjekty 
priebežne 

Zvýšenie 

personálnych 

kapacít v 

prípade potreby. 

podľa potreby 
Minister. 

zdravotníctva 
súkromné 

subjekty 
priebežne 

Opatrenie 

7.4.2.2  
Zabezpečiť aspoň raz mesačne poradňu v obci.  

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Zabezpečenie 

personálnych 

kapacít. 
podľa potreby rozpočet obce 

Obec 

Diviacka 

Nová Ves 
priebežne 

Zabezpečenie 

priestorov. 
podľa potreby rozpočet obce 

Obec 

Diviacka 

Nová Ves 
priebežne 

Opatrenie 

7.4.2.3  
Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Zabezpečiť v 

súčinnosti s 

okresným mestom 

a spádovou obcou 

pre oblasť 

poskytovania 

zdravotníckych 

služieb ich 

maximálnu 

dostupnosť. 

podľa potreby 
Minister. 

zdravotníctva 

Obec 

Diviacka 

Nová Ves 
priebežne 

Opatrenie 

7.4.2.4  
Zabezpečovať komplexnú zdravotnú starostlivosť o starých ľudí a 

dlhodobo chorých. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Analýza dopytu 

po uvedených 

službách.  
podľa potreby 

Minister. 

zdravotníctva 

Obec 

Diviacka 

Nová Ves 
priebežne 

Zabezpečenie 

personálnych 

kapacít, 

priestorov a 

finančných 

prostriedkov. 

podľa potreby 
Minister. 

zdravotníctva 

Obec 

Diviacka 

Nová Ves 
priebežne 

Opatrenie 

7.4.2.5  
Zvýšiť úroveň poskytovaných sociálnych služieb. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Zvýšenie kvality 

poskytovaných 

služieb. 
podľa potreby 

rozpočet 

obce, n.o.  
obec, n.o. priebežne 

Zvýšenie 

personálnych 

kapacít v 

prípade potreby. 

podľa potreby rozpočet obce obec, n.o. priebežne 

Opatrenie 

7.4.2.6  
Podporiť služby pre marginalizované skupiny občanov a týrané ženy. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Analýza dopytu 

po uvedených 

službách.  
podľa potreby 

Minister. 

zdravotníctva 
obec, n.o. 2006 

Zabezpečenie 

personálnych 

kapacít. 
podľa potreby 

Minister. 

zdravotníctva 
obec, n.o. 2006 - 2015 



Zabezpečenie 

priestorov. 
podľa potreby 

Minister. 

zdravotníctva 
obec, n.o. 2006 - 2015 

 

7.5 - Školstvo a šport  

Strategický zámer 

Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu 

a vybavenia školy. V športe umožniť ponuku čo najširšej palety služieb, 

zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentné využitie verejných financií ku 

prospechu všetkých občanov obce. Podpora existujúcich športových podujatí, ako 

aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen pre 

obyvateľov obce. 

Cieľ 

7.5.1  
Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry. 

Opatrenie 

7.5.1.1  
Modernizovať a rekonštruovať budovu a vnútorné vybavenie školy 

a materskej školy. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Výmena plastových 

okien. 
4 mil. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2009 

Rekonštrukcia 

sociálnych 

zariadení. 
2,9 mil. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2009 

Zateplenie budov. 17 mil. Sk 
rozpočet 

obce, ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2009 

Výmena strešnej 

krytiny. 
9 mil. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2009 

Modernizácia 

vnútorného 

zariadenia školy. 
5 mil. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2010 

Opatrenie 

7.5.1.2  
Rekonštrukcia školskej kotolne a výmena strešnej krytiny. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
55 tis. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2010 

Výber dodávateľa 

rekonštrukčných 

prác. 
podľa potreby 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2009 - 2011 

Rekonštrukcia 

kotolne. 
1,5 mil. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2009 - 2011 

Opatrenie 

7.5.1.3  
Výstavba školskej telocvične. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
130 tis. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2009 - 2013 

Výber dodávateľa 

stavebných prác. 
podľa potreby 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2009 - 2013 

Výstavba 

telocvične. 
50 mil. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2009 - 2013 

Opatrenie 

7.5.1.4  
Výstavba viacúčelového športového areálu pri základnej škole. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
100 tis. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

MŠ SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 

Výber dodávateľa 

stavebných prác. 
podľa potreby 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

MŠ SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2009 



Výstavba areálu. 28 mil. Sk 
rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

MŠ SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2009 

Opatrenie 

7.5.1.5  
Rekonštrukcia budovy starej škôlky. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
80 tis. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ,  
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 

Výber dodávateľa 

stavebných prác. 
podľa potreby 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ,  
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2009 

Rekonštrukcia 

budovy. 
800 tis. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ,  
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2009 

Opatrenie 

7.5.1.6  
Výstavba letného kúpaliska pri dolnom moste. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie 
120 tis. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 – 2010 

Výstavba 

kúpaliska 
25 mil. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2009 - 2011 

Cieľ 

7.5.2  
Trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného 

športu. 

Opatrenie 

6.5.2.1  
Rekonštrukcia futbalového areálu a asfaltového ihriska. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie 
110 tis. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

MŠ SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2009 - 2013 

Rekonštrukcia 

tribúny. 
500 tis. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

MŠ SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2010 - 2014 

Výstavba 

komplexných 

sociálnych 

zariadení so 

sprchami 

a šatňou. 

2,5 mil. Sk 
rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

MŠ SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2010 - 2014 

Zriadenie 

zariadenia 

rýchleho 

občerstvenia. 

300 tis. Sk 
rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

MŠ SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2010 - 2014 

Opatrenie 

7.5.2.2  
Výstavba tenisového kurtu v areály školy 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
28 tis. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

MŠ SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 

Výber dodávateľa 

stavebných prác. 
podľa potreby 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

MŠ SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2009 

Výstavba 

tenisového kurtu. 
1,2 mil. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

MŠ SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2009 

Opatrenie 

7.5.2.3  
Výstavba cykloturistických trás smerom na Nováky a Dolné Vestenice. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 
Spracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
200 tis. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

MDPT SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves, 

MDPT SR 
2007 - 2009 



Výstavba trás. 5 mil. Sk 
rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

MDPT SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves, 

MDPT SR 
2008 - 2010 

Opatrenie 

7.5.2.4 
Vytváranie materiálnych a finančných podmienok na rozvoj 

výkonnostného a rekreačného športu v obci. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Zabezpečenie 

materiálno-

technického a 

finančného 

vybavenia. 

podľa 

možností 

rozpočet 

obce, 

podnikateľské 

subjekty 

obec, 

podnikateľské 

subjekty 
priebežne 

Opatrenie 

7.5.2.5 
Podpora organizácie športových podujatí regionálneho významu. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Zabezpečenie 

personálnych 

kapacít. 

podľa 

možností 

rozpočet 

obce, 

podnikateľské 

subjekty 

obec, 

podnikateľské 

subjekty 
priebežne 

Zabezpečenie 

materiálno-

technického a 

finančného 

vybavenia. 

podľa 

možností 

rozpočet 

obce, 

podnikateľské 

subjekty 

obec, 

podnikateľské 

subjekty 
priebežne 

Opatrenie 

7.5.2.6 
Podpora športových aktivít zdravotne postihnutých občanov. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Zabezpečenie 

materiálno-

technického a 

finančného 

vybavenia. 

podľa 

možností 

rozpočet 

obce, 

podnikateľské 

subjekty 

obec, 

podnikateľské 

subjekty 
priebežne 

Opatrenie 

7.5.2.7 
Podporovať talentovanú mládež. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Zabezpečenie 

materiálno-

technického a 

finančného 

vybavenia. 

podľa 

možností 

rozpočet 

obce, 

podnikateľské 

subjekty 

obec, 

podnikateľské 

subjekty 
priebežne 

Opatrenie 

7.5.2.8  
Spolupracovať s občianskymi združeniami, inými právnickými a 

fyzickými osobami, pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 
Zabezpečenie 

personálnych 

kapacít. 
podľa potreby rozpočet obce 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
priebežne 

Opatrenie 

7.5.2.9 
Výstavba ľadovej plochy pre zimné športy. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Spracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
25 tis. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

MŠ SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
priebežne 

Výstavba ľadovej 

plochy. 
350 tis. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

MŠ SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
priebežne 

 



7.6 - Kultúra  

   

Strategický zámer 

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych 

aktivít organizovaných externými subjektami. Existencia dôstojných priestorov 

pre kultúrne aktivity je povinnosť obce. Priebežná a kreatívna propagácia 

podujatí má vplyv na imidž obce a tým aj na cestovný ruch. 

Cieľ 

7.6.1  

Zachovanie kultúrno–historického potenciálu obce a rozvoj kultúrnych, 

informačných a voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj 

cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni. 

Opatrenie 

6.6.1.1 
Podpora tradičných kultúrnych podujatí – Novianske dni, Sprieva celá 

dedina, atď.. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Finančné, 

materiálne 

a personálne 

zabezpečenie. 

podľa 

možností 

rozpočet 

obce, 

súkromné 

subjekty 

obec, 

podnikateľské 

subjekty 
priebežne 

Opatrenie 

7.6.1.2  
Rekonštrukcia tradičnej architektúry a zriadenie stálych expozícií 

z pôvodného štýlu života obyvateľov vo obci. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Výber vhodných 

objektov. 
podľa potreby 

rozpočet 

obce 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2009 

Vyriešenie 

vlastníckych 

vzťahov. 
podľa potreby 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

MK SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2010 

Rekonštrukcia 

a vybavenie 

expozície. 
800 tis. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

MK SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2010 

Opatrenie 

7.6.1.3  
Prepojiť obec so subjektami cestovného ruchu, agroturistiky. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 
Zabezpečenie 

personálnych 

kapacít. 
podľa potreby 

rozpočet 

obce 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
priebežne 

Opatrenie 

7.6.1.4  
Budovanie remeselníckych dvorov. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Výber a 

rekonštrukcia 

vhodných budov na 

alokáciu 

remeselného dvora. 

500 tis. Sk 
rozpočet 

obce, ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2008 

Zabezpečenie 

personálnych 

kapacít. 
podľa potreby 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2009 

Materiálne 

zabezpečenie 

remeselných dvorov 

predmetmi s 

kultúrnohistorickou 

hodnotou. 

podľa potreby 
rozpočet 

obce, ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2009 

Opatrenie 

7.6.1.5  

Vybudovanie turistických a náučných trás pre žiakov, študentov, 

rodiny s deťmi, priemerných aj náročných klientov s využitím kultúrno 

– historického, folklórneho aj prírodného bohatstva. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 
Zabezpečenie 

personálnych 

kapacít. 
podľa potreby 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2006 - 2007 



Výber vhodných 

trás. 
podľa potreby 

 Rozpočet 

obce 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2006 - 2007 

Spracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
40 tis. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2006 - 2007 

Realizácia 

výstavby. 
1,4 mil. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2009 

Opatrenie 

7.6.1.6  

Zachovanie a rozvoj ľudových tradícií (folklórny tanec, hudba a spev, 

ľudové remeslá, ľudový odev a doplnky, pôvodné bývanie a 

hospodárenie) a ich maximálne využitie v cestovnom ruchu a 

agroturistike. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Zabezpečenie 

priestorov, 

finančných a 

materiálnych 

prostriedkov. 

podľa potreby 
rozpočet 

obce 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
priebežne 

Opatrenie 

7.6.1.7  
Rekonštrukcia kultúrneho domu – zateplenie, osvetlenie, výmena 

strešnej krytiny, . 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
65 tis. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

MK SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2006 - 2007 

Výber dodávateľa 

stavebných prác. 
podľa potreby 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

MK SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2009 

Rekonštrukcia 

kultúrneho domu. 
2 mil. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

MK SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2009 

Opatrenie 

7.6.1.8  
Rekonštrukcia kultúrneho domu – interiérové úpravy (výmena parkiet, 

zamurovanie vybraných dverí a okien, rekonštrukcia WC. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
50 tis. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

MK SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2006 - 2007 

Výber dodávateľa 

stavebných prác. 
podľa potreby 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

MK SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2009 

Rekonštrukcia 

kultúrneho domu. 
1,9 mil. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

MK SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2009 

Opatrenie 

7.6.1.9  
Rekonštrukcia vybavenia kultúrneho domu – nákup stoličiek. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
50 tis. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

MK SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2006 - 2007 

Výber dodávateľa 

stavebných prác. 
podľa potreby 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

MK SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2009 

Rekonštrukcia 

kultúrneho domu. 
1,9 mil. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

MK SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2009 

Opatrenie 

7.6.1.10 
Rekonštrukcia letného amfiteátra. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 
Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
30 tis. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

MK SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2006 - 2007 



Výber dodávateľa 

stavebných prác. 
podľa potreby 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

MK SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2009 

Rekonštrukcia 

amfiteátra. 
700 tis. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

MK SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2008 - 2009 

Cieľ 

7.6.2  
Organizačné zabezpečenie  

Opatrenie 

6.6.2.1  

Spracovať kalendár kultúrnych podujatí na celý rok, tento priebežne 

aktualizovať. Rozšíriť žánrovú ponuku s orientáciou na hodnotný 

kultúrny prínos. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Personálne a 

finančné 

zabezpečenie. 
podľa potreby 

rozpočet 

obce 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2006 

Spracovanie 

kalendár kultúrnych 

podujatí. 
6 tis. Sk 

rozpočet 

obce 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2006 

Cieľ 

7.6.3  
Propagácia v oblasti kultúry 

Opatrenie 

7.6.3.1  
Spracovať globálnu koncepciu „propagácie“ histórie obce 

v multimediálnej forme. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Personálne a 

finančné 

zabezpečenie. 
podľa potreby 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2006 

Spracovanie 

koncepcie v 

multimediálnej 

forme. 

35 tis. Sk 
rozpočet 

obce, ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2006 

Opatrenie 

7.6.3.2  
Spracovať komplexný informačný buletín o historickom vývoji a 

tradíciách obce pre školy aj subjekty cestovného ruchu. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Personálne a 

finančné 

zabezpečenie. 
podľa potreby 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2008 

Spracovanie 

buletínu. 
8 tis. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2008 

Opatrenie 

7.6.3.3 
Propagácia kultúry na internete prostredníctvom www stránky obce.  

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Finančné 

zabezpečenie. 
8 tis. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2008 

Obsahová analýza 

www stránky. 
4 tis. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2008 

Priebežná 

aktualizácia www 

stránky. 
500 Sk / rok 

rozpočet 

obce 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2007 - 2008 

 
   
7.7 - Cestovný ruch a public relations 

Strategický zámer 

Budovať goodwill obce a dosiahnuť, aby sa stala strediskom cestovného ruchu 

v oblasti športu, kultúry a turistiky. 

Cieľ 7.7.1  Účinná propagácia obce. 

Opatrenie 

7.7.1.1  
Vytvorenie samostatnej www stránky obce. 



  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Finančné 

zabezpečenie. 
14 tis. Sk 

rozpočet 

obce, 

podnikateľské 

subjekty 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2006 

Obsahová analýza 

www stránky. 
6 tis. Sk 

rozpočet 

obce, 

podnikateľské 

subjekty 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2006 

Priebežná 

aktualizácia www 

stránky. 
500 Sk/ rok 

rozpočet 

obce, 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
priebežne 

Opatrenie 

7.7.1.2  
Spracovať globálnu koncepciu propagácie obce v multimediálnej forme.  

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Personálne a 

finančné 

zabezpečenie. 
podľa potreby 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

MK SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2006 - 2008 

Spracovanie 

koncepcie v 

multimediálnej 

forme. 

30 tis. Sk 
rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

MK SR 

Obec Diviacka 

Nová Ves 
2006 - 2008 

Opatrenie 

7.7.1.3  
Spracovať koncepciu regionálnej spolupráce s okolitými turistickými 

lokalitami a domácimi i zahraničnými CK. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Personálne a 

finančné 

zabezpečenie. 
podľa potreby 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

MH SR 

obec, 

podnikateľské 

subjekty 
2006 - 2007 

Spracovanie 

koncepcie 

regionálnej 

spolupráce. 

15 tis. Sk 
rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

MH SR 

obec, 

podnikateľské 

subjekty 
2006 - 2007 

Cieľ 7.7.2  Rekreačno- relaxačné zázemie obce. 

Opatrenie 

7.7.2.1  
Rekonštrukcia kaštieľa – zriadenie turistickej ubytovne. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Vypracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
55 tis. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

podnikateľské 

subjekty 

obec, 

podnikateľské 

subjekty 
2007 - 2009 

Rekonštrukcia – 

zakúpenie 

vnútorného 

vybavenia. 

6 mil. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ, 

podnikateľské 

subjekty 

obec, 

podnikateľské 

subjekty 
2008 - 2010 

Opatrenie 

7.7.2.2  
Vybudovanie oddychovej zóny obce. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 

Spracovanie 

technickej 

dokumentácie. 
25 tis. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2005 

Vybudovanie 

zóny. 
400 tis. Sk 

rozpočet 

obce, ŠF EÚ 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2006 

Cieľ 7.7.3  Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. 

Opatrenie 

7.7.3.1  
Uzavrieť s podnikateľmi dohody o poskytovaní služieb v agroturistike 

a cestovnom ruchu a o propagovaní ich služieb obcou. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 
Zabezpečenie 

personálnych 

kapacít. 
podľa potreby 

rozpočet 

obce, 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
2006 



Opatrenie 

7.7.3.2 

Podporovať podnikateľské subjekty,  neziskové organizácie a 

inštitúcie pri získavaní finančných prostriedkov z grantov a fondov 

EÚ. 

  
Predpokladaný 

rozpočet 
Zdroje 

financovania 
Oprávnení 

žiadatelia 
Termín 

uskutočnenia 

Aktivity 
Zabezpečenie 

personálnych 

kapacít. 
podľa potreby 

rozpočet 

obce, 
Obec Diviacka 

Nová Ves 
priebežne 

 

   

   

8.  ZABEZPEČENIE PHSR 
 

 

  Po schválení PHSR nastáva vlastná realizácia PHSR, jeho 

opatrení a úloh. Uskutočnenie aktivít uvedených v PHSR 

predpokladá určité finančné a administratívne zabezpečenie.  

8.1 FINANČNÉ ZABEZPEČENIE PHSR 

Finančné vyčíslenie jednotlivých aktivít sa v PHSR uvádza pri 

väčšine opatrení a aktivít, potrebných na naplnenie cieľov 

programu. Tie sú stanovené odhadom, konečné rozpočty budú 

súčasťou vykonávacích plánov. Pri schvaľovaní financovania 

jednotlivých úloh, vyplývajúcich z aktivít, sa bude prihliadať na 

ich dôležitosť a dopad na hospodársky a sociálny rozvoj obce. 

Viaceré úlohy sa môžu realizovať v rámci bežnej prevádzky 

samosprávy, mnohé však vyžadujú náročnejšie finančné a personálne 

zdroje a spoluprácu s inými subjektami.  

  Potenciálne zdroje na realizáciu opatrení a úloh PHSR sú:  

  

- vlastné zdroje – rozpočet obce,  

- bankové úvery,  

- štátne dotácie z účelových fondov,  

- dotácie z výťažku lotérií,  

- financie z Národných projektov (MPSVR, úrady práce sociálnych 

vecí a rodiny),  

- štrukturálne a fondy,  

- nadácie, neinvestičné fondy,  

- účelové fondy zahraničných zastupiteľstiev v SR (holandské, 

americké, kanadské,...),  

- Svetová banka,  

- sponzoring podnikateľov, firiem, bankového sektora, súkromných 

osôb,  

- združovanie prostriedkov verejnej a neverejnej sféry, atď., 

   

Štruktúra uvedených zdrojov bude závisieť na aktuálnej finančnej 

situácii obce ako aj na spoločensko-ekonomických podmienkach.  

   

8.2 ADMINISTRATÍVNE ZABEZPEČENIE PHSR 

Nevyhnutnou podmienkou plnenia programu je administratívne 

zabezpečenie jeho realizácie. Realizácia vyžaduje pravidelnú 

systematickú prácu skupín odborníkov a pracovníkov samosprávy. Na 

http://www.diviackanovaves.sk/rozvoj/page0067.htm


tento účel sa doporučuje zriadiť nasledovné orgány s prepojením 

na vlastné ľudské zdroje:  

   

8.2.1. Výbor pre PHSR  

Poradný orgán zložený zo starostu a poslancov obecného 

zastupiteľstva. Úlohou výboru bude v intervale minimálne dva krát 

do roka posúdiť Správu o realizácii PHSR a stav finančného 

čerpania prostriedkov, dopadovú analýzu PHSR, plán na ďalšie 

obdobie a navrhovať stratégiu rozvoja a doplnenie úloh a 

opatrení, ktoré neboli uvedené v PHSR.  

   

8.2.2. Komisia strategického rozvoja  

Výkonný útvar, zabezpečujúci plánovanie a realizáciu úloh PHSR. 

Úlohou útvaru bude: vypracovávať projekty, koordinovať projekty, 

monitorovať realizáciu projektov, vypracovávať dopadové analýzy 

projektov, spolupracovať s inými partnermi doma a v zahraničí na 

realizácii projektov, vyhľadávať potenciálne zdroje a partnerstvá 

na realizáciu úloh PHSR, dohliadať nad ekonomickým čerpaním 

projektových prostriedkov, zbierať podklady o projektoch v rámci 

PHSR realizovaných inými subjektami, viesť aktuálnu analýzu 

demografie a štruktúry ekonomických charakteristík obce, sledovať 

podnikateľskú klímu a vzájomný vzťah odvetví v obci, poskytovať 

asistenciu podnikom vytváraním všestranných komunikačných 

kanálov, atď.  

   

8.2.3. Koordinátor pre stratégiu  

Bude mať za úlohu: fungovať ako výkonný tajomník, koordinovať 

realizáciu PHSR, predkladať správy, podieľať sa na určovaní 

priorít realizácie PHSR, koordinovať stretnutia, podnety, 

požiadavky predstaviteľov rozhodujúcich odvetví na území obce, 

zaznamenávať dôležité trendy v hospodárstve majúce dopad na vývoj 

obce, podieľať sa na budovaní verejno-súkromných partnerstiev, 

zúčastňovať sa na dôležitých domácich a zahraničných 

stretnutiach, konferenciách, zameraných na rozvoj obce,  

   

8.2.4. Vlastní zamestnanci  

Do realizácie PHSR budú zapojení aj ostatní zamestnanci.  

 

9.   MONITOROVANIE PHSR 
 

Monitorovanie PHSR budú uskutočňovať:  

        

- Komisia strategického rozvoja – predseda finančnej komisie, 

stavebnej komisie, starosta,  

- Koordinátor pre stratégiu,  

- Obecné zastupiteľstvo,  

        

9.1 SPÔSOB MONITOROVANIA PHSR 

Monitorovanie plnenia PHSR bude vykonávať Komisia strategického 

rozvoja. Koordinátorovi pre stratégiu pracovníci Útvaru budú 

pravidelne predkladať správy o postupe realizácie a príprave 

projektov, o vlastnej činnosti a o iných aktivitách súvisiace s 

http://www.diviackanovaves.sk/rozvoj/page0068.htm


plnením PHSR. Koordinátor pre stratégiu bude predkladať na 

zasadnutia Výboru Správy o realizácii PHSR, pre posúdenie súladu 

aktivít s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Výbor 

vydá k realizácii stanovisko, ktoré sa predloží poslancom na 

Obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní ročných rozpočtov.  

   

Počas roka sa môže každý poslanec obecného zastupiteľstva 

oboznámiť s priebehom plnenia PHSR na Útvare strategického 

rozvoja alebo u Koordinátora pre stratégiu.  

  

9.2 VYHODNOCOVANIE A SPÔSOB MODIFIKOVANIA PHSR 

Hlavným hodnotiacim dokumentom PHSR bude Správa o realizácii 

PHSR, ktorú vypracuje Útvar strategického rozvoja.  

 

Spôsob modifikovania PHSR  

Predkladať návrhy na modifikovanie PHSR bude v právomoci Výboru 

pre PHSR. Koordinátor pre stratégiu môže tiež predkladať Výboru 

návrhy na doplnenie PHSR. Občania a inštitúcie môžu tiež 

v písomnej forme predložiť Útvaru návrh na modifikovanie PHSR.  

   

Na zasadnutia Výboru v termíne schvaľovania obecného rozpočtu 

predloží Koordinátor Dopadovú analýzu plnenia PHSR.  

   

Doplnenie PHSR sa uskutoční formou vypracovania Návrhu na 

doplnenie PHSR, ktorý bude obsahovať konkrétne nové špecifické 

ciele, opatrenia, aktivity a úlohy. Návrh sa predloží na 

schválenie obecnému zastupiteľstvu. Ak doplnenie PHSR bude 

spojené s možnosťou získať finančné prostriedky, alebo bude 

vyvolané inou nevyhnutnou potrebou, môže sa kvôli tomu tiež 

iniciovať mimoriadne zasadnutie Výboru alebo obecného 

zastupiteľstva.  

 

10.   ZÁVER 
 

    PHSRM obce Diviacka nová Ves je strategický strednodobý 

dokument, ktorý určuje víziu rozvoja obce, prioritné rozvojové 

oblasti a strategické ciele ich naplnenia. Tento dokument je 

základným východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja 

jednotlivých oblastí života obce.  

   

    PHSRM je otvoreným dokumentom, ktorý bude pravidelne polročne 

vyhodnocovaný a aktualizovaný na zasadnutiach obecného 

zastupiteľstva.  

   

    Predmetný PHSRM obce Diviacka Nová Ves bol schválený na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa:  

   

                 24.06.2005 

                                     ..............  

 

http://www.diviackanovaves.sk/rozvoj/page0038.htm
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