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1. ÚVOD
Dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kamenín na roky 2015 – 2022“
(PHSR) je strednodobý plánovací dokument, ktorý na základe analýzy vnútorného a vonkajšieho
prostredia obce stanovuje víziu, strategické ciele, priority a opatrenia jej ďalšieho rozvoja. PHSR
predstavuje určitú stratégiu rozvoja obce a bude slúžiť ako podklad pre rozhodovacie procesy
s dôrazom na trvalú udržateľnosť environmentálnej, technicko-priestorovej, sociálno-kultúrnej,
ekonomickej a inštitucionálnej oblasti.
PHSR je dokument otvorený, v polohe vízie či stratégie rozvoja obce, ktorá má ambície rozvíjať sa
na princípoch trvalej udržateľnosti, a to najmä z hľadiska zachovania súčasných hodnôt.

Zámer spracovania PHSR Kamenín
Názov dokumentu

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Kamenín na roky 2015 - 2022

Forma spracovania

Spracované externými odborníkmi v spolupráci s
pracovníkmi samosprávy

Riadenie procesu spracovania

Pracovné skupiny boli zložené z externých odborníkov,
členov zastupiteľstva a zástupcov občanov obce
Komunikácia s verejnosťou prostredníctvom
dotazníkovej metódy, stretnutia s obyvateľmi.

Obdobie spracovania

Dokument bol spracovaný v priebehu roka 2015

Financovanie spracovania

Náklady na vlastné spracovanie boli financované zo
zdrojov obce

Harmonogram spracovania PHSR
Termín

I

II

III

IV

V

VI

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

VIII IX

X

XI

XII

Stratégia bola spracovaná na základe zákona Národnej rady SR č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja v znení zákona 309/2014 Z.z., ktorý definuje Program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce ako strednodobý programový dokument, obsahujúci analýzu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, hlavné smery jej vývoja, ustanovenie cieľov, prvoradých
potrieb a úloh vo všetkých oblastiach života obce.

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).
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2. Analytická časť
Obec Kamenín je podľa zákona č. 369/1990 Zb. O OBECNOM ZRIADENÍ samostatný územný
samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý
pobyt.

Základná charakteristika obce
Kód obce
Názov okresu
Názov kraja
Štatút obce
PSČ
Telefónne smerové číslo
Prvá písomná zmienka o obci - rok
Nadmorská výška obce v m
Celková výmera územia obce [m2]
Hustota obyvateľstva na km2
Zdroj: ŠÚ SR

503240
Nové Zámky
Nitriansky
obec
943 57
036
1183
127
2 805 000
53,27

2. 1. Geografická poloha obce
Obec Kamenín (patrí k nej aj časť obce Kamenínske Samoty), leží v Podunajskej nížine a Ipeľskej
pahorkatine na pravobrežnej vysokej terase Hrona. Poloha obce je daná súradnicami 47º, 53′ s.g.š.,
18º, 39′ v.g.d. Rozloha katastra je 2 805 ha s nadmorskou výškou 127 m n. m.. Prvá zmienka o obci
sa datuje na r. 1183. Hranice katastrálneho územia obce Kamenín susedia s k.ú. Kamenný Most,
Malá nad Hronom, Kamenica nad Hronom, Salka, Pavlová, Bíňa, Bruty a Ľubá. Cez katastrálne
územie v jeho východnej časti preteká rieka Hron, do ktorého sa zo severu vlieva "Perec" a zo
západu "Blatniansky potok". Po celom obvode zastavaného územia obce sa nachádza pôdny fond.

Od najbližšieho mesta Štúrovo je obec vzdialená približne 13 km, od okresného mesta Nové Zámky
je to približne 45 km a od hlavného mesta Bratislava je to približne 167 km.

2. 2. Demografické údaje
Počet obyvateľov:
Podľa výsledkov Sčítania obyvateľov domov a bytov v roku 2001 v obci Kamenín bol počet
obyvateľov 1 529, z toho 729 mužov a 800 žien. Podľa výsledkov Sčítania obyvateľov domov
a bytov v roku 2011 žilo v obci 1 523 obyvateľov, z toho 734 mužov a 789 žien. V sledovanom
desaťročný je to mierny nárast.
V súčasnosti ju obýva 1 487 obyvateľov (ŠÚ SR, 31.12.2014), pričom hustota obyvateľstva je 53,27
na km2 (ŠÚ SR, 2014). Väčšina obyvateľstva je rímskokatolíckeho vierovyznania.
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Veková štruktúra obyvateľstva (2001):
Veková kategória

Osoby

v%

255

16,70

- ženy (15-54)

455

29,80

- muži (15-59)

481

31,50

Poproduktívny vek (55+ ženy, 60+ muži)

336

22

Predproduktívny vek (0-14)
Produktívny vek

Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001

Najväčšie zastúpenie mala veková kategória ľudí v produktívnom veku a to v počte 936 osôb. Počet
osôb v poproduktívnom veku prevyšovali počet osôb v predproduktívnom veku a to rozdielom 81
osôb.
Veková štruktúra obyvateľstva (2011):
Veková kategória

Osoby

v%

228

15

- ženy (15-54)

548

36

- muži (15-59)

542

35,60

Poproduktívny vek (55+ ženy, 60+ muži)

205

13,40

Predproduktívny vek (0-14)
Produktívny vek

Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2011

Počet obyvateľov v predproduktívnom veku sa v porovnaní s rokom 2001 znížil o 27 osôb.
Významne sa však zvýšil počet obyvateľov v produktívnom veku. Kým v roku 2001 tvorilo túto
kategóriu približne 61 % obyvateľstva, v roku 2011 to bolo až 71 %. Počet obyvateľov
v poproduktívnom veku v porovnaní s rokom 2001 klesol o 131 osôb.

2010

2011

2012

2013

2014

Počet obyvateľov v obci Kamenín 1 509

1 504

1 500

1 500

1 487

Sledovaný rok:

Zdroj: Štatistický úrad SR

Vývoj počtu obyvateľov v obci Kamenín má znižujúcu sa tendenciu.

Národnostná a náboženská štruktúra obyvateľstva
Prevažná väčšina obyvateľov v obci je maďarskej národnosti. Druhú najväčšiu kategóriu tvoria
obyvatelia so slovenskou národnosťou. Z porovnania hodnôt z rokov 2001 a 2011 vyplýva, že podiel
7

obyvateľov maďarskej národnosti sa znižuje a naopak podiel obyvateľov slovenskej národnosti sa
zvyšuje.
Národnostná štruktúra obyvateľstva
Rok

Národnosť v %

2001

2011

Slovenská

7,60

16,40

Maďarská

89,90

77,40

Ostatné, nezistené

2,50

6,20

Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001 a 2011

Náboženská štruktúra obyvateľstva
Rok

2001

2011

Rímskokatolícka cirkev

1 428

1 232

Gréckokatolícka cirkev

8

0

Pravoslávna cirkev

0

2

Evanjelická cirkev
augsburského vyznania

2

1

Reformovaná kresťanská
cirkev

19

22

1

2

Kresťanské zbory

2

0

Náboženská spoločnosť
Jehovovi svedkovia

4

7

Bahájske spoločenstvo

0

1

Bez vyznania

51

63

Iné

0

3

Nezistené

14

190

Cirkev československá
Náboženstvo husitská

Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001 a 2011

Najväčšia časť obyvateľstva sa hlási k Rímskokatolíckej cirkvi. V roku 2001 to bolo až 93,39 %
obyvateľstva, kým v roku 2011 to bolo 80,89 % obyvateľstva. Počet vyznávačov tohto
vierovyznania sa výrazne znížil a naopak sa v roku 2011 výrazne zvýšil počet obyvateľov
s nezisteným vierovyznaním. Bolo to viac ako 12 % z celkového počtu obyvateľov, kým v roku
2001 to boli iba 0,92 %. Významnú kategóriu tvoria aj obyvatelia bez vierovyznania.
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2. 3. Technická infraštruktúra a občianska vybavenosť
Cestná sieť a dopravné napojenie
Základným predpokladom na umožnenie premiestňovania či už osôb alebo vecí je existencia
dopravy, t.j. dopravné cesty, dopravné zariadenia a prostriedky.
Obcou vedie jednokoľajová trať Štúrovo – Levice, v dĺžke 5,1 km. Od Štúrova idú vlaky cez obec
Kamenín smerom na Levice v ranných, popoludňajších a večerných hodinách. Zo smeru Levice –
Štúrovo je to tak isto.
Cestnú sieť obce Kamenín tvorí 2,2 km cesty I. triedy č. 76 (Štúrovo-Želiezovce-Levice), ktorá ide
od obce Bíňa a pokračuje smerom na obec Kamenný Most. Obec pretína cesta III. triedy č. 51011,
ktorá ide od obce Bruty a za obcou sa napája na cestu III. triedy č. 5101.
Cez obec premáva hustá autobusová doprava (Želiezovce – Štúrovo; Svodín – Štúrovo; Sikenička –
Štúrovo; Bíňa– Štúrovo; Leľa – Štúrovo; Veľké Ludince – Štúrovo). Bez ťažkostí sa obyvatelia
môžu dostať do najbližšieho mesta Štúrovo a priľahlých obcí od skorých ranných hodín až do
skorého večera. Nočné autobusové spoje cez obec nepremávajú.
Obyvatelia používajú na dopravu aj vlastné osobné motorové vozidlá a bicykle. Ostatné typy
dopravy tu nenachádzajú opodstatnenie.

Inžinierske siete
Obec je zásobovaná vodou prostredníctvom vodovodu s dĺžkou 4 225 m. Kanalizácia a čistička
odpadových vôd v obci nie je vybudovaná. Vybudovaných je 4 236 m plynovodu. Využíva sa tu
káblové elektrické vedenie. Dobré je aj pokrytie rozhlasovým a televíznym signálom.

2. 4. Občianska infraštruktúra
2. 4. 1. Bývanie
Podľa údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011, bolo v obci 475 domov a bytov,
s ktorých bolo 448 obývaných. V rokoch 1981-1990 bolo v obci postavených 55 domov, kým
v sledovanom období rokov 1991-2000 ich bolo postavených iba 7.
2. 4. 2. Školstvo
Obec je zriaďovateľom MŠ s VJM – Óvoda, s celodennou starostlivosťou. V MŠ sú dve triedy
s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré spolu navštevuje 32 detí (k 15.09.2014). O ich výchovu sa
starajú štyria učitelia. V minulom školskom roku bola v MŠ jedna prípravná trieda s 13 deťmi. Počet
detí navštevujúcich MŠ sa výrazne nemení. Miestnu MŠ navštevujú iba deti z obce.
Vývoj počtu žiakov v MŠ v jednotlivých obdobiach znázorňuje nasledovná tabuľka:
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Školský rok

Počet žiakov

2004 / 2005

37

2005 / 2006

34

2006 / 2007

35

2007 / 2008

37

2008 / 2009

35

2009 / 2010

36

2010 / 2011

33

2011 / 2012

34

2012 / 2013

36

2013 / 2014

36

2014 / 2015

34

Zdroj: Obecný úrad Kamenín

Obec je zriaďovateľom ZŠ S. Petőfiho s VJM. ZŠ má 1. až 9. ročník a pre každý postupný ročník je
zriadená samostatná trieda. Pre ročníky 1. – 4. sú zriadené 4 triedy a pre ročníky 5. – 9. je zriadených
7 tried. Prvý stupeň navštevuje 75 žiakov a druhý stupeň navštevuje 119 žiakov (k 15.9. 2014). Na
škole vyučuje 16 pedagógov. Ku škole patrí aj školský klub detí a školská jedáleň. Do miestnej ZŠ
dochádzajú aj deti z okolitých obcí – Bíňa, Sikenička, Pavlová, Kamenný Most, Čata, Bruty.
Vývoj počtu žiakov v ZŠ v jednotlivých obdobiach znázorňuje nasledovná tabuľka:
Školský rok

Počet žiakov

2004 / 2005

212

2005 / 2006

205

2006 / 2007

204

2007 / 2008

194

2008 / 2009

190

2009 / 2010

185

2010 / 2011

194

2011 / 2012

181

2012 / 2013

193

2013 / 2014

198

2014 / 2015

194

Zdroj: Obecný úrad Kamenín
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2. 4. 3. Zdravotníctvo a sociálne služby
V zdravotníckom centre obce ponúkajú svoje služby viacerý lekári – detská lekárka, lekár pre
dospelých a stomatológ. V obci je aj lekáreň. Za zdravotníckou starostlivosťou sem prichádzajú aj
obyvatelia okolitých obcí. Obyvatelia obce chodia za zdravotnou starostlivosťou aj do Želiezoviec
a Štúrova. Dôchodcovia majú možnosť stravovania v školskej jedálni a môžu využiť aj donáškovú
službu. V obci je malá stanica hygienických služieb, ktorá poskytuje cenovo dostupné možnosti na
vykonávanie osobnej hygieny a vypranie oblečenia.
Zariadenie sociálnych služieb v obci nie je. V okrese Nové Zámky je však 6 zariadení sociálnych
služieb v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja s rôznymi druhmi poskytovaných sociálnych
služieb:
P. č.

Názov zariadenia:

Druh poskytovanej služby:

1.

ZSS Ipeľ

Dom sociálnych
zariadenie

2.

ZSS Vek Nádeje

Zariadenie
podporovaného
bývania, Dom Nové Zámky
sociálnych služieb, Špecializované zariadenie a
Rehabilitačné stredisko

3.

ZSS Baracha

Dom sociálnych služieb, Špecializované Bardoňovo
zariadenie a Zariadenie podporovaného bývania

4.

ZSS Dunaj

Dom sociálnych služieb, Špecializované Chľaba
zariadenie, Zariadenie podporovaného bývania a
Rehabilitačné stredisko

5.

ZSS Lipka

Dom sociálnych
zariadenie

6.

ZSS Kamilka

Dom
sociálnych
podporovaného bývania
zariadenie

služieb

služieb

Sídlo:
a

a

Špecializované Kamenica
nad Hronom

Špecializované Lipová

služieb, Zariadenie Maňa
a špecializované

Zdroj: Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí

Nitriansky samosprávny kraj postupuje pri poskytovaní sociálnych služieb a pri zabezpečovaní
poskytovania sociálnych služieb v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Nitriansky samosprávny kraj vo verejnom záujme zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre
občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu (pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy)
a zabezpečuje sociálne služby v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v
domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení s finančnou podporou poskytovania
tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov.
Okrem verejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré sú v pôsobnosti Nitrianskeho
samosprávneho kraja, existujú v okrese Nové Zámky aj neverejný poskytovatelia sociálnych služieb:
1. Humanitné združenie „Ľudské srdce“, Štúrovo
2. Združenie pre pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Nové Zámky
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3. Organizácia postihnutých chronickými chorobami Nitrianskeho regiónu, Nové Zámky
4. Etela Kumar, Nové Zámky
5. J.P.Medical, Nové Zámky
6. Spoločnosť Zlatý vek, Komjatice
7. Claritas n.o., Nové Zámky.

2. 5. Kultúrno-spoločenský a športový život
V obci je kultúrny dom, v ktorom je kinosála s 200 sedadlami a veľké pódium. Konajú sa tu rôzne
spoločenské podujatia.
Kultúrny a spoločenský život v obci zabezpečujú hlavne nasledovné organizácie:
- Občianske združenie Kéméndi Bokréta – ľudové tradície a zvyklosti
- Kamenínske kultúrne a turistické občianske združenie LIMONIUM GMELINII – kultúrna činnosť
- Csemadok - miestna organizácia - ľudové tradície a zvyklosti
- Klub dôchodcov Jázmin
- Kamenínske občianske združenie DOM ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ
- Občianske združenie vinárov a vinohradníkov ÖRDÖNGÖS – vinárske podujatia

Každoročne sa v obci uskutočňujú nasledovné podujatia:
- Mangalicový festival
- Oberačkové slávnosti
- Deň víťazstva nad fašizmom

V obci je vytvorené školské ihrisko, futbalové ihrisko a tiež verejne prístupné detské ihrisko.
Športový život v obci reprezentujú dve organizácie a to:
- Kamenínsky športový klub – Kéméndi Sport Club
- Klub športových rybárov VYDRA občianske združenie

2. 6. Ekonomické ukazovatele
Nakoľko údaje o nezamestnanosti na jednotlivé obce nie sú prístupné (verejne prístupné sú len údaje
za jednotlivé okresy), vychádzali sme z údajov o ekonomicky aktívnych obyvateľoch.
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Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia
z toho
Pohlavie

spolu

na materskej
dovolenke

pracujúci vypomáhajúci
dôchodcovia v rod. podniku

nezamestnaní

Muži

404

0

4

0

153

Ženy

377

40

5

0

165

Spolu

781

40

9

0

318

Zdroj: ŠÚ SR, SODB 2001

Ekonomicky neaktívne obyvateľstvo podľa pohlavia
Žiaci a študenti
Nepracujúci Ostatní
Deti a
Pohlavie
dôchodcovia nezávislí žiaci ZŠ

v tom
spolu

zo stredných
škôl

z vysokých
škôl

Ostatní
závislí,
nezistení

Muži

143

8

140

25

23

2

9

Ženy

233

5

144

26

21

5

15

Spolu

376

13

284

51

44

7

24

Zdroj: ŠÚ SR, SODB 2001

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia
z toho
Pohlavie

spolu

na materskej
dovolenke

pracujúci
vypomáhajúci v
dôchodcovia
rod. podniku

nezamestnaní

Muži

374

0

9

1

116

Ženy

325

4

7

2

109

Spolu

699

4

16

3

225

Zdroj: ŠÚ SR, SODB 2011

Ekonomicky neaktívne obyvateľstvo podľa pohlavia
Pohlavie

Nepracujúci Ostatní
Deti a
dôchodcovia nezávislí žiaci ZŠ

Žiaci a študenti
spolu
13

v tom

Ostatní
závislí,

nezistení
zo stredných
z vysokých škôl
škôl
Muži

130

7

132

28

20

8

63

Ženy

213

3

117

35

24

11

66

Spolu

343

10

249

63

44

19

129

Zdroj: ŠÚ SR, SODB 2011

Podľa údajov vychádzajúcich zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2001 bolo v obci 781 (
404 mužov, 377 žien) ekonomicky aktívnych obyvateľov, kým podľa SODB z roku 2011 ich bolo
699 (374 mužov, 325 žien), to je pokles o 82 osôb. V porovnaní rokov 2001 a 2011sa počet
nezamestnaných znížil z 318 (153 mužov, 165 žien) osôb na 225 (116 mužov, 109 žien) osôb.
Podľa štatistických údajov z roku 2011 (Štatistický lexikón obcí SR), bolo v obci 51 osôb
pracujúcich v primárnom sektore , 255 v sekundárnom a 296 v terciárnom sektore.

Uchádzači o zamestnanie obce Kamenín
UoZ

2012

2013

2014

Ženy

119

104

94

Muži

89

93

66

Spolu

208

197

160

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava

Počet uchádzačov sa v sledovaných rokoch postupne znižoval. V rozmedzí rokov 2013 a 2014 bolo
zníženie dosť výrazné, až o 37 osôb. V skupine uchádzačov o zamestnanie bolo v každom roku
výrazne viac žien ako mužov.

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- Slovenská pošta, a.s.

Najvýznamnejšie obchodné prevádzky v obci :
- Obchody s potravinami a zmiešaným tovarom: Agropek-pekáreň, Jednota, MINI ABC
- Obchody s priemyselným tovarom : Czibulka Tibor, LIMARA, Németh Tibor, NIVO
- Kvetinárstvo: Silvia
- Reštaurácie: Domini Presso, Hipokrates
- Čerpacia stanica . GAS

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
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- Alica Bertóková AGROALYA
- András Bankházy TILLER
- Bertók Ladislav SHF
- Becse Otto SHR
- BEMO, s.r.o.
- KTJ, s.r.o.

2. 7. Životné prostredie
V katastrálnom území obce Kamenín sa nachádza Národná prírodná rezervácia Kamenínske
slanisko, ktorá bola za chránené územie vyhlásená v roku 1953. Rozloha chráneného územia je
takmer 35 hektárov. Územie podlieha 4. stupňu ochrany. Na tomto území sa nachádza jeden zo
zvyškov soľných pôd typu slancov zo zachovalou so zachovalou pôvodnou slanomilnou vegetáciou.
Charakteristické sú tzv. slaniskové okná, t.j. miesta s vyššou koncentráciou soli. Predmetom ochrany
sú zachovalé zvyšky pôvodných slanísk. V oblasti sa vyskytujú chránené rastliny, ako aj ojedinelé
rastlinné spoločenstvá. Oblasť slúži na vedecko-výskumné a náučné ciele.
K najvýznamnejším druhom rastlín tu patria limonka Gmelinova (Limonium Gmelinii) a kosatec
pochybný (Iris spuria). Z ďalších rastlín je potrebné spomenúť gáfrovku ročnú (Caruphorossma
annua) žeruchu prerastenolistú (Lepidium perfoliatum), astru solomilnú (Aster tripolium), skoroceľ
prímorský (Plantago maritima) a astru bodkovanú (Aster punctatus). Aj v tejto oblasti je zakázaný
akýkoľvek ľudský zásah.
Na katastrálnom území obce Kamenín a Kamenný Most sa nachádza Prírodná rezervácia Čistiny.
Výmera chráneného územia je 178 477 m2 a platí tam 4. stupeň ochrany. Prírodnou rezerváciou je
od roku 2001. PR je vyhlásená z dôvodu zabezpečenia ochrany zvyškov halofytnej vegetácie.

Odpadové hospodárstvo
Účelom odpadového hospodárstva v zmysle zákona o odpadoch je predchádzať vzniku odpadov,
obmedzovať ich tvorbu, znižovať nebezpečné vlastnosti odpadov a prednostne zabezpečiť
zhodnocovanie odpadov pred ich zneškodňovaním.
Infraštruktúru odpadového hospodárstva predstavujú zariadenia a objekty na nakladanie s odpadmi.
Riešenie problematiky komunálneho odpadu a nový prístup k odpadom má vplyv na zlepšenie stavu
životného prostredia a rast životnej úrovne obyvateľstva.
Komunálny odpad
Názov odpadu / Sledované roky
Zmesový komunálny odpad (v tonách)

2012

2013

2014

283,88

289,90

299,34
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Objemný odpad ( v tonách)

23,99

32,96

35,7

Spolu

307,87

322,86

335,04

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Kamenín, 2012, 2013, 2014

Z ročných výkazov o komunálnom odpade , vyplýva, že v obci sa každoročne zvyšuje množstvo
vyprodukovaného odpadu. Produkcia zmesového odpadu sa v porovnaní s rokom 2012 postupne
zvyšovala – v roku 2013 to bolo o 2,07 % a v roku 2014 to bolo o 5,40 %. Produkcia objemného
odpadu sa zvýšila veľmi výrazne. V porovnaní s rokom 2012 to bolo zvýšenie o 37,33 % v roku
2013 a o 48,75 % v roku 2014.
Každoročne sa evidujú zvyšujúce sa výdavky na odvoz komunálneho odpadu:
Roky:

Ochrana životného prostredia – narábanie s odpadmi (výdavky v €):

2012

23 136,41

2013

23 958,76

2014

24 372,94

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Kamenín, 2012, 2013, 2014

Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu v obci vykonáva obecný podnik obce Bajtava
a komunálny odpad je umiestnený na skládke TKO v katastri obce Bajtava. V rámci domácností sa
zber vykonáva do kuka nádob. V obci nie je zavedený separovaný zber komunálneho odpadu.

2. 8. Hospodárenie obce
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok, ako právnická osoba za podmienok
ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi zdrojmi. Majetkom
obce sú vo všeobecnosti veci vo vlastníctve obce a majetkové práva.
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec
zabezpečuje všetky oblasti činnosti, ktoré jej vyplývajú z právomocí ustanovených v uvedenom
zákone a financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu
a z ďalších zdrojov.
Majetok obce
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na plnenie
úloh obce. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne
nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis
neustanovuje inak. Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a
na výkon samosprávy obce. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne
komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom
používať, ak jeho používanie obec neobmedzila. Majetok obce a nakladanie s ním upravuje zákon č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov.
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Majetok / Rok

2013

2014

Neobežný majetok, spolu v €

2.500.225,-

2.424.603,-

Obežný majetok, spolu v €

213.634,-

168.898,-

Zdroj: Výročné správy obce Kamenín za rok 2013 a 2014

Rozpočet obce
Rozpočet je základný finančný plán obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
Stanovuje sa v ňom výška príjmov z daní, poplatkov a iných platieb. Predstaviteľom obce poskytuje
oprávnenie na uskutočnenie a realizovanie výdavkov počas rozpočtového obdobia.
Plnenie rozpočtu (v €)
Rok

Výnos

Náklad

2013

889.410,60

887.757,20

2014

883.459,23

903.661,23

Rok

Príjmy

Výdavky

2013

936 540

806 196

2014

953 604

860 442

Zdroj: Výročné správy obce Kamenín za rok 2013 a 2014

V roku 2014 boli celkové príjmy oproti roku 2013 vyššie o 17 064,- €. Suma výdavkov v roku 2014
prevyšovala sumu výdavkov v roku 2013 až o 54 246,- €.
Príjmy rozpočtu obce sú:
-

výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu,

-

nedaňové príjmy z vlastníctva a prevodu vlastníctva majetku obce,

-

výnosy z finančných prostriedkov obce,

-

dary a výnosy z dobrovoľných zbierok v prospech obce,

-

sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou,

-

dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
v súlade so zákonom o štátnom rozpočte a dotácie zo štátnych fondov,

-

ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu,

-

účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku,

-

prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny
účel,

-

iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.
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Výdavky rozpočtu obce sú:
-

záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinnosti ustanovených osobitnými predpismi,

-

výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných predpisov,

-

výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných
predpisov,

-

výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných
osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,

-

záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s vyšším územným celkom,
prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce
vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,

-

výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce,

-

úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,

-

iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

2.9. Partnerstvá
Spolupráca medzi obcami predstavuje zmysluplnú činnosť, ktorá okrem toho, že rozvíja hodnoty ako
priateľstvo a spolupráca, zvyšuje povedomie medzi ľuďmi. Predstavuje príležitosť na uskutočnenie
spoločných aktivít a projektov, na výmenu názorov v oblastiach spoločného záujmu partnerských
obcí.
Obec Kamenín má podpísané dohody o partnerstve s obcami Kosd, Pély (Maďarsko) a Nagybacon –
Batanii Mari (Rumunsko).
Obec je riadnym členom Združenia obcí – Južný región, Európskeho zoskupenia územnej spolupráce
Ister-Granum a Dolnohronského rozvojového partnerstva.
Ďalší členovia jednotlivých združení:
1. Združenie obcí – Južný región: Bajtava, Belá, Bíňa, Bruty, Gbelce, Chľaba, Kamenica nad
Hronom, Kamenín, Kamenný Most, Leľa, Ľubá, Malá nad Hronom, Malé Kosihy, Mužla, Nána,
Nová Vieska, Obid, Pavlová, Salka, Sikenička, Svodín, Šarkan, Štúrovo
2. Európske zoskupenie územnej spolupráce Ister-Granum: Bajtava, Bruty, Bátorové Kosihy, Bíňa,
Búč, Čata, Moča, Radvaň nad Dunajom, Obid, Keť, Kamenica nad Hronom, Pavlová, Šalov,
Chľaba, Bielovce, Malé Kosihy, Pastovce, Ipeľský Sokolec, Salka, Kravany nad Dunajom, Kamenín,
Malá nad Hronom, Sikenička, Malé Ludince, Nová Vieska, Gbelce, Kamenný Most, Hronovce,
Leľá, Lontov, Mužla, Nána, Nýrovce, Pohronský Ruskov, Štúrovo, Šarkan, Kubáňovo, Svodín,
Zalaba, Želiezovce, Annavölgy, Bajna, Bajót, Csolnok, Dág, Dömös, Epöl, Esztergom, Ipolydamásd,
Ipolytölgyes, Kemence, Kesztölc, Kóspallag, Lábatlan, Leányvár, Letkés, Máriahalom,
Márianosztra, Mogyorósbánya, Nagybörzsöny, Nagymaros, Nagysáp, Nyergesújfalu, Perőcsény,
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Piliscsaba, Piliscsév, Pilismarót, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Sárisáp, Süttő, Szob, Tát, Tésa,
Tinnye, Tokod, Tokodaltáró, Úny, Vámosmikola, Verőce, Visegrád, Zebegény.
3. Dolnohronské rozvojové partnerstvo: Čaka, Čata, Farná, Hontianska Vrbica, Hronovce, Keť,
Kukučínov, Kuraľany, Málaš, Malé Ludince, Nýrovce, Plavé Vozokany, Pohronský Ruskov,
Sikenica, Šalov, Šarovce, Tekovské Lužany, Turá, Veľké Ludince, Zalaba, Zbrojníky, Želiezovce,
Bajtava, Belá, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Kamenín, Kamenný Most, Ľubá, Malá nad Hronom,
Malé Kosihy, Mužla, Nána, Obid, Pavlová, Salka, Sikenička, Štúrovo.
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3. SWOT ANALÝZA
K zisteniu súčasného stavu a určeniu možností rozvoja je dôležité vykonať analýzu rôznych oblastí.
V tomto prípade využívame analýzu SWOT, ktorá poukazuje na slabé a silné stránky obce, ako aj
príležitosti a ohrozenia ovplyvňujúce smerovanie obce a stanovenie stratégií do budúceho obdobia.
Silné stránky

Slabé stránky

- členstvo v Združení obcí Južný región, - vysoká nezamestnanosť,
Dolnohronskom rozvojovom partnerstve,
- zlý stav miestnych chodníkov a ciest,
ZMOS, EZÚS Ister-Granum,
- chýbajúci, zle fungujúci separovaný zber
- existencia Národnej prírodnej rezervácie odpadu,
Kamenínske slanisko,
- existencia čiernych skládok odpadov,
- výhodná geografická poloha,
- slabé využívanie existujúceho prírodného
- priaznivé pôdno-klimatické podmienky pre
a kultúrneho potenciálu,
intenzívnu poľnohospodársku výrobu vrátane
- množstvo túlavých psov,
pestovania viniča,
- vhodný potenciál pre rozvoj ekologického - chýbajúci marketing územia.
cestovného ruchu,
- kvalita poskytovaných služieb,
- dobrá verejná bezpečnosť.
Príležitosti

Ohrozenia

- zachovávanie tradičnej kultúry a remesiel – - rast dlhodobej nezamestnanosti v obci,
ich prezentácia,
- zhoršujúca sa situácia, týkajúca sa čiernych
- rekonštrukcia a modernizácia verejných skládok odpadu,
budov a objektov,
- nedostatok finančných prostriedkov na
- rekonštrukcia
chodníkov a ciest,

a výstavba

miestnych dobudovanie
a udržiavanie
a verejnej infraštruktúry,

- podpora podnikateľskej sféry,

- zhoršujúca sa demografická tendencia
obyvateľov obce,

- využívanie dotačných fondov,
- využívanie
potenciálu,

kultúrneho

technickej

a prírodného - zhoršenie
prostredia,

- rozvoj spolupráce s okolitými obcami

kvality

zložiek

životného

- apatia a pasivita obyvateľov,
- nedostatok finančných prostriedkov na ďalší
rozvoj obce,
- slabá dostupnosť podporných finančných
zdrojov
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4. Strategická časť
Strategická časť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kamenín nadväzuje na
analytickú časť a má za cieľ sformulovať ciele a zostaviť vnútornú logiku stratégie vo väzbe na
SWOT analýzu a rozvojové faktory. Strategická časť pozostáva z vízie, strategického (dlhodobého,
globálneho) cieľa, prioritných oblastí a opatrení, ktoré budú podporované v rámci programu rozvoja
a budú rozpracované v programovej časti do aktivít a projektov.

Strategická časť PHSR obsahuje:
- víziu rozvoja územia,
- formuláciu a návrh stratégie,
- výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja (Sociálna
oblasť, ekonomická – hospodárska oblasť, environmentálna oblasť).

Vízia rozvoja územia obce Kamenín a jej východiská
Pre stanovenie rozvojovej stratégie obce Kamenín je začiatkom celého procesu určenie novej vízie
rozvoja.

Podľa Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (aktualizácia máj 2014) sa
očakáva , že regióny budú schopné efektívne využívať svoj vnútorný potenciál ako svoju
konkurenčnú výhodu s cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov a v rámci jednotlivých regiónov
budú znižované vnútroregionálne rozdiely. Počas realizácie aktualizovanej Národnej stratégie
regionálneho rozvoja SR bude pri plánovacích procesoch uplatňovaný integrovaný prístup
orientovaný smerom k udržateľnému sociálnemu, ekonomickému, environmentálnemu a územnému
rozvoju regiónov. Vízia v oblasti regionálneho rozvoja pre Slovensko s výhľadom do roku 2030 je
nasledovná:
Slovensko sa má stať krajinou s vysokou kvalitou života všetkých občanov. Každý región bude
využívať svoje danosti v prospech svojho udržateľného hospodárskeho, sociálneho,
environmentálneho a územného rozvoja, a tým aj Slovenskej republiky, ako vyspelého,
hospodársky, politicky a sociálne súdržného členského štátu Európskej únie.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2012 – 2018.
Rozvojová vízia nitrianskeho samosprávneho kraja: „Nitriansky kraj bude dynamicky sa rozvíjajúci
región využívajúci exogénne aj endogénne rozvojové zdroje. Hospodárstvo bude založené na
moderných technológiách produkujúcich výrobky s vysokou pridanou hodnotou. Moderné a
efektívne multifunkčné poľnohospodárstvo produkujúce dostatok kvalitných potravín, poskytujúce
atraktívne pracovné príležitosti pre vidiecke obyvateľstvo, bude spolu s cestovných ruchom osou
integrovaného rozvoja vidieckeho priestoru. Východiskom pre dosiahnutie týchto cieľov bude
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kvalitný integrovaný systém vzdelávania, poskytujúci občanom lepšie možnosti realizácie v
profesijnom aj osobnom živote. Rastúca kvalita života bude sprevádzaná udržateľným rozvojom
kvality zložiek životného prostredia a krajiny.“

S ohľadom na vyššie uvedené strategické dokumenty, pristúpila obec Kamenín k úprave strategickej
vízie na obdobie 2015 – 2022 nasledovne: „Kamenín bude ekonomicky, sociálne a kultúrne
rozvinutou obcou, v ktorej budú vytvorené podmienky pre plnohodnotný život všetkých občanov“.

Tabuľka strategických cieľov a opatrení (ciele a opatrenia)

Globálne
ciele

Prioritná oblasť Hospodárska

Prioritná oblasť Sociálna

Prioritná oblasť Environmentálna

Konkurencieschopné
hospodárstvo s vysokým
podielom malých
a stredných podnikateľov
v lokálnej ekonomike

Vysoká úroveň sociálnych
služieb, občianskej
infraštruktúry a vybavenosti
v obci

Ochrana a zlepšenie stavu
životného prostredia

Špecifické Opatrenie 1.1 Zlepšenie
obecnej infraštruktúry
ciele
Opatrenie 1.2 Podpora
cestovného ruchu

Opatrenie 2.1 Zlepšenie
občianskej infraštruktúry a
vybavenosti
Opatrenie 2.2 Vytvorenie
a rozšírenie podmienok na
voľno-časové aktivity
Opatrenie 2.3 Podpora
kultúrnych podujatí
a uchovávanie tradícií

Zdroj: vlastné spracovanie
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Opatrenie 3.1 Podpora
aktivít v oblasti
odpadového hospodárstva
a ochrany ŽP

5. Programová časť
Tabuľka opatrení, projektov a priorít podľa oblastí

Prioritná oblasť 1. - Hospodárska oblasť
Zabezpečiť zlepšenie stavu obecnej infraštruktúry opravou a vybudovaním chodníkov a ciest,
rekonštrukciou verejného osvetlenia a ochranou územia pred vnútornými vodami. Zvýšiť atraktivitu
obce pre návštevníkov a turistov.

Opatrenie

Projekt / Aktivita

Prioritná oblasť/oblasť

Opatrenie 1.1 Zlepšenie
obecnej infraštruktúry

Projekt 1.1.1 Oprava
a vybudovanie miestnych
komunikácií (cesty, chodníky)
Projekt 1.1.2 Ochrana územia
obce pred vnútornými vodami
Projekt 1.1.3 Rekonštrukcia
verejného osvetlenia

Hospodárska – miestne
komunikácie

Opatrenie 1.2 Podpora
cestovného ruchu

Projekt 1.2.1 Rekonštrukcia
domu kultúrnych tradícií
Projekt 1.2.2 Vybudovanie
cyklotrasy v obci Kamenín
Projekt 1.2.3 „Ostrov lásky“
Projekt 1.2.4 Vytvorenie vínnej
cesty v pivničnej oblasti
„Iszomfalva“

Hospodárska – cestovný
ruch

Zdroj: vlastné spracovanie

Prioritná oblasť 2. - Sociálna oblasť
Zabezpečiť zlepšenie technického stavu občianskej infraštruktúry a vybavenosti. Rozvíjať paletu
sociálnych a voľno-časových služieb poskytovaných v obci. Podporiť organizovanie kultúrnych
podujatí a uchovávanie tradícií.
Opatrenie

Projekt / Aktivita

Prioritná oblasť/oblasť

Opatrenie 2.1 Zlepšenie
občianskej infraštruktúry a
vybavenosti

Projekt 2.1.1 Rekonštrukcia
jedálne s kuchyňou pri ZŠ
(prípadne jej nové
vybudovanie)

Sociálna - infraštruktúra
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Projekt 2.1.2 Vybudovanie
kamerového systému v obci
Projekt 2.1.3 Obnovenie
autobusových zastávok
Projekt 2.1.4 Vybudovanie
telocvične ZŠ
Projekt 2.1.5 Rekonštrukcia
športových ihrísk ZŠ
Projekt 2.1.6 – Vybudovanie
oddychových parkov
Projekt 2.1.7 – Zväčšenie
kultúrnej sály v kultúrnom
dome
Projekt 2.1.8 – Vybudovanie
kuchyne v kultúrnom dome
Projekt 2.1.9 – Rekonštrukcia
spoločnej budovy ObÚ
a Kultúrneho domu
Projekt 2.1.10 – Rekonštrukcia
ústredného kúrenia v ZŠ
Projekt 2.1.11 – Rekonštrukcia
námestia pred ObÚ
Projekt 2.1.12 – Výstavba
nájomných bytov
Projekt 2.1.13 – Výstavba
radových nájomných domov
Opatrenie 2.2 Vytvorenie
a rozšírenie podmienok na
voľno-časové aktivity

Projekt 2.2.1 Vybudovanie
detského ihriska
Projekt 2.2.2 Vybudovanie
multifunkčného ihriska

Sociálna - vybavenosť

Opatrenie 2.3 Podpora
kultúrnych podujatí
a uchovávanie tradícií

Projekt 2.3.1 Organizovanie
dňa obce
Projekt 2.3.2 Zaobstaranie
mobilného javiska

Sociálna – kultúra
a tradície

Zdroj: vlastné spracovanie

Prioritná oblasť 3. - Environmentálna oblasť
Zlepšenie starostlivosti o životné prostredie a hlavne zamedzenie jeho ďalšieho znečisťovania.
Zvyšovanie povedomie obyvateľov, aby sami aktívne prispievali k ochrane svojho okolia.
Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania a zneškodňovania produkovaných
odpadov.
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Opatrenie

Projekt/Aktivita

Prioritná oblasť/oblasť

Opatrenie 3.1 Podpora aktivít Projekt 3.1.1 Vypracovanie
v oblasti odpadového
projektovej dokumentácie
hospodárstva a ochrany ŽP
kanalizácie obce a ČOV
Projekt 3.1.2 Vybudovanie
kanalizácie a ČOV v obci
Projekt 3.1.3 Vybudovanie
zberného dvora
Projekt 3.1.4 Zvýšenie
energetickej hospodárnosti
budovy ObÚ a KD
Zdroj: vlastné spracovanie
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Environmentálna – odpady
a ochrana ŽP

Projektový zámer 1. / 1.1.1
Názov projektu
Cieľ projektu

Termín
Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje
Oprávnené náklady spolu v €
Verejné zdroje v €

Oprava a vybudovanie miestnych komunikácií
(cesty, chodníky)
Rekonštrukcia 3 km úseku chodníkov použitím
zámkovej dlažby. Rekonštrukcia 300 m úseku ciest.
Úprava dopravného značenia.
2016-2022
Jozef Grman, starosta obce
IROP
200 000

miestne zdroje

regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EU
verejné zdroje spolu
Súkromné zdroje v €
podnikatelia

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Zrekonštruované chodníky, cesty, dopravné
značenia.
Obyvatelia obce, návštevníci
Rast atraktivity obce, zlepšené dopravné podmienky.

Projektový zámer 1. / 1.1.2
Názov projektu
Cieľ projektu

Termín
Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje
Oprávnené náklady spolu v €
Verejné zdroje v €

Ochrana územia obce pred vnútornými vodami
Prehĺbenie a oprava 7 km úseku už existujúcich
odvodňovacích jarkov. Vybudovanie 3 km úseku
nových odvodňovacích jarkov.
2016-2022
Jozef Grman, starosta obce
IROP
50 000

miestne zdroje

regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EU
verejné zdroje spolu
Súkromné zdroje v €
podnikatelia

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Nové a zrekonštruované úseky odvodňovacích
jarkov.
Obyvatelia obce, návštevníci.
Vzhľad obce, ochrana majetku obyvateľov.

Projektový zámer 1. / 1.1.3
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Názov projektu
Cieľ projektu

Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Rekonštrukcia elektrického vedenia, rekonštrukcia
a výmena rozvodových skríň (3 ks).

Termín
Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje
Oprávnené náklady spolu v €
Verejné zdroje v €

2016-2022
Jozef Grman, starosta obce
IROP
200 000

miestne zdroje

regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EU
verejné zdroje spolu
Súkromné zdroje v €
podnikatelia

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Zrekonštruované verejné osvetlenie.
Obyvatelia obce, návštevníci
Rast atraktivity obce, rozšírená infraštruktúra.

Projektový zámer 1. / 1.2.1
Názov projektu
Cieľ projektu

Rekonštrukcia domu kultúrnych tradícií
Rekonštrukcia strechy, kúrenia, vybudovanie
hygienických zariadení, bezpečnostné zariadenie.

Termín
Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje
Oprávnené náklady spolu v €
Verejné zdroje v €

2016-2022
Jozef Grman, starosta obce
IROP, HUSK
130 000

miestne zdroje

regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EU
verejné zdroje spolu
Súkromné zdroje v €
podnikatelia

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Obyvatelia obce, návštevníci
Rast atraktivity obce, rast návštevnosti obce,
skvalitnenie podmienok rozvoja kultúrneho života
a vidieckeho cestovného ruchu v obci.

Projektový zámer 1. / 1.2.2
Názov projektu
Cieľ projektu

Vybudovanie cyklotrasy v obci Kamenín
Kompletné zmapovanie, GPS zameranie vybraných
potencionálnych cykloturistických trás, umiestnenie
cykloturistického značenia, kompletná
rekognoskácia terénu, vrátane fotodokumentácie
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a mapovania križovatiek.
Termín
Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje
Oprávnené náklady spolu v €
Verejné zdroje v €

2016-2022
Jozef Grman, starosta obce
Okolité obce, Združenie obcí Južný región
Leader/CLLD
4 000

miestne zdroje

regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EU
verejné zdroje spolu
Súkromné zdroje v €
podnikatelia

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Vybudovaná cyklotrasa
Obyvatelia obce, návštevníci, cyklisti.
Rast atraktivity obce, zvýšenie počtu cykloturistov.

Projektový zámer 1. / 1.2.3
Názov projektu
Cieľ projektu

Termín
Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje
Oprávnené náklady spolu v €
Verejné zdroje v €

„Ostrov lásky“
Vytvorenie vhodných podmienok na rozvoj turizmu
na „Ostrove lásky“. Zabezpečenie prívody elektriny,
vybudovanie náučného chodníka, vybudovanie
amfiteátra, vybudovanie hygienických zariadení,
kempingu, prístavu pre člny.
2016-2022
Jozef Grman, starosta obce
IROP, štátne zdroje
150 000

miestne zdroje

regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EU
verejné zdroje spolu
Súkromné zdroje v €
podnikatelia

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

„Ostrov lásky“ vhodne vybavený pre prijímanie
turistov.
Obyvatelia obce, návštevníci
Rast atraktivity obce, rast počtu turistov, rast príjmov
z cestovného ruchu.

Projektový zámer 1. / 1.2.4
Názov projektu

Vytvorenie vínnej cesty v pivničnej oblasti
“Iszomfalva“
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Cieľ projektu

Termín
Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje
Oprávnené náklady spolu v €
Verejné zdroje v €

Rekonštrukcia osvetlenia, oprava ciest (2 km),
umiestnenie informačných tabúľ, vydanie
propagačných materiálov (letáky, brožúra).
2016-2022
Jozef Grman, starosta obce
IROP, HUSK, vlastné zdroje
50 000

miestne zdroje

regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EU
verejné zdroje spolu
Súkromné zdroje v €
podnikatelia

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Vytvorená vínna cesta.
Obyvatelia obce, návštevníci, turisti.
Rast atraktivity obce, rozvoj vidieckeho turizmu,
zvýšenie príjmov z vidieckeho turizmu, rast počtu
turistov.

Projektový zámer 2. / 2.1.1
Názov projektu
Cieľ projektu

Termín
Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje
Oprávnené náklady spolu v €
Verejné zdroje v €

Rekonštrukcia jedálne s kuchyňou pri ZŠ (prípadne
jej nové vybudovanie)
Výmena výplní otvorov, výmena elektroinštalácie,
zateplenie, rekonštrukcia vodovodu, výmena
kuchynských zariadení a príslušenstva.
2016-2022
Jozef Grman, starosta obce
IROP, štátne zdroje
400 000

miestne zdroje

regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EU
verejné zdroje spolu
Súkromné zdroje v €
podnikatelia

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Zrekonštruovaná jedáleň s kuchyňou. (prípadne novo
vybudovaná)
Obyvatelia obce, žiaci.
Rast atraktivity obce, zlepšenie občianskej
infraštruktúry a vybavenosti.
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Projektový zámer 2. / 2.1.2
Názov projektu
Cieľ projektu

Termín
Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje
Oprávnené náklady spolu v €
Verejné zdroje v €

Vybudovanie kamerového systému v obci
Vybudovanie kamerového systému a umiestnenie
kamier na nasledovné miesta: vstup do obce 4 ks,
základná škola, obecný úrad, cintorín 2 ks, futbalové
ihrisko, tržnica, presso, práčovňa, križovatka v obci,
pivničná oblasť „Iszomfalva“ 4 ks a pred dva
rodinné domy.
2016-2022
Jozef Grman, starosta obce
Štátne zdroje (dotácia na prevenciu kriminality)
100 000

miestne zdroje

regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EU
verejné zdroje spolu
Súkromné zdroje v €
podnikatelia

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Vybudovaný kamerový systém.
Obyvatelia obce, návštevníci
Rast atraktivity a bezpečnosti obce, ochrana majetku
obyvateľov, zníženie kriminality.

Projektový zámer 2. / 2.1.3
Názov projektu
Cieľ projektu

Obnovenie autobusových zastávok
Kompletné obnovenie už existujúcich autobusových
zastávok (5 ks) – búdky, dlažby, okolia.

Termín
Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje
Oprávnené náklady spolu v €
Verejné zdroje v €

2016-2022
Jozef Grman, starosta obce
Leader/CLLD
20 000

miestne zdroje

regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EU
verejné zdroje spolu
Súkromné zdroje v €
podnikatelia

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Obnovené autobusové zastávky.
Obyvatelia obce, návštevníci
Rast atraktivity obce.
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Projektový zámer 2. / 2.1.4
Názov projektu
Cieľ projektu

Termín
Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje
Oprávnené náklady spolu v €
Verejné zdroje v €

Vybudovanie telocvične ZŠ
Vybudovanie zateplenej vykurovanej telocvične so
sedlovou strechou, s dvoma šatňami, sprchami
a toaletami, s hracou plochou s multifunkčným
využitím a s hľadiskom pre 100 osôb.
2016-2022
Jozef Grman, starosta obce
IROP
500 000

miestne zdroje

regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EU
verejné zdroje spolu
Súkromné zdroje v €
podnikatelia

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Vybudovaná telocvičňa.
Obyvatelia obce, návštevníci
Rast atraktivity obce, zlepšenie občianskej
infraštruktúry a vybavenosti.

Projektový zámer 2. / 2.1.5
Názov projektu
Cieľ projektu

Rekonštrukcia športových ihrísk ZŠ
Rekonštrukcia a úprava povrchu 2 športových ihrísk
na dvore ZŠ (gumové rohože).

Termín
Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje
Oprávnené náklady spolu v €
Verejné zdroje v €

2016-2022
Jozef Grman, starosta obce
Štátne zdroje
25 000

miestne zdroje

regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EU
verejné zdroje spolu
Súkromné zdroje v €
podnikatelia

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Zrekonštruované športové ihriská.
Obyvatelia obce, návštevníci
Rast atraktivity obce, skvalitnenie podmienok na
športové aktivity.
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Projektový zámer 2. / 2.1.6
Názov projektu
Cieľ projektu

Termín
Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje
Oprávnené náklady spolu v €
Verejné zdroje v €

Vybudovanie oddychových parkov
Vybudovanie 3 parkov (pred obecným úradom,
potravinami Mini ABC a bývalou zbrojnicou).
Revitalizácia a úprava zelených častí obce, sadenie
okrasných stromov a kvetov, osadenie lavičiek,
lámp, smetných košov, úprava cestičiek.
2016-2022
Jozef Grman, starosta obce
IROP, Nadácia Ekopolis – Zelené oázy
40 000

miestne zdroje

regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EU
verejné zdroje spolu
Súkromné zdroje v €
podnikatelia

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Vybudované oddychové parky.
Obyvatelia obce, návštevníci.
Rast atraktivity obce.

Projektový zámer 2. / 2.1.7
Názov projektu
Cieľ projektu

Zväčšenie kultúrnej sály v kultúrnom dome
Zväčšenie a rekonštrukcia kultúrnej sály približne
o 150 m2.

Termín
Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje
Oprávnené náklady spolu v €
Verejné zdroje v €

2016-2022
Jozef Grman, starosta obce
IROP, vlastné zdroje
50 000

miestne zdroje

regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EU
verejné zdroje spolu
Súkromné zdroje v €
podnikatelia

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Zväčšená kultúrna sála.
Obyvatelia obce, návštevníci
Rast atraktivity obce, zlepšenie občianskej
infraštruktúry a vybavenosti.
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Projektový zámer 2. / 2.1.8
Názov projektu
Cieľ projektu

Vybudovanie kuchyne v kultúrnom dome
Vybudovanie kuchyne zakúpenie vybavenia.

Termín
Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje
Oprávnené náklady spolu v €
Verejné zdroje v €

2016-2022
Jozef Grman, starosta obce
IROP, vlastné zdroje
40 000

miestne zdroje

regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EU
verejné zdroje spolu
Súkromné zdroje v €
podnikatelia

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Vybudovaná kuchyňa.
Obyvatelia obce, návštevníci
Rast atraktivity obce, zlepšenie občianskej
infraštruktúry a vybavenosti.

Projektový zámer 2. / 2.1.9
Názov projektu
Cieľ projektu

Termín
Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje
Oprávnené náklady spolu v €
Verejné zdroje v €

Rekonštrukcia spoločnej budovy ObÚ a Kultúrneho
domu
Kompletná rekonštrukcia budovy – oprava strechy,
tepelná a hydroizolácia, rekonštrukcia
elektroinštalácie, hygienických zariadení, oprava
vodovodu, výmena toaliet, umývadiel, pisoárov.
2016-2022
Jozef Grman, starosta obce
OP KŽP, Envirofond
130 000

miestne zdroje

regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EU
verejné zdroje spolu
Súkromné zdroje v €
podnikatelia

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Zrekonštruovaná budova ObÚ a KD.
Obyvatelia obce, návštevníci
Rast atraktivity obce, zvýšenie energetickej
hospodárnosti budovy, zlepšenie občianskej
infraštruktúry a vybavenosti.
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Projektový zámer 2. / 2.1.10
Názov projektu
Cieľ projektu

Rekonštrukcia ústredného kúrenia v ZŠ
Rekonštrukcia ústredného kúrenia - výmena
radiátorov.

Termín
Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje
Oprávnené náklady spolu v €
Verejné zdroje v €

2016-2022
Jozef Grman, starosta obce
OP KŽP, Envirofond, vlastné zdroje
90 000

miestne zdroje

regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EU
verejné zdroje spolu
Súkromné zdroje v €
podnikatelia

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Zrekonštruované ústredné kúrenie.
Obyvatelia obce, návštevníci.
Rast atraktivity obce, energetická hospodárnosť
budovy.

Projektový zámer 2. / 2.1.11
Názov projektu
Cieľ projektu

Rekonštrukcia námestia pred ObÚ
Rekonštrukcia námestia pred ObÚ – rozmer 2 100
m2.

Termín
Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje
Oprávnené náklady spolu v €
Verejné zdroje v €

2016-2022
Jozef Grman, starosta obce
IROP
70 000

miestne zdroje

regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EU
verejné zdroje spolu
Súkromné zdroje v €
podnikatelia

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Zrekonštruované námestie pre ObÚ.
Obyvatelia obce, návštevníci
Rast atraktivity obce, zlepšenie občianskej
infraštruktúry.

Projektový zámer 2. / 2.1.12
Názov projektu
Cieľ projektu

Výstavba nájomných bytov
Výstavba nájomných bytov: 1 x 6 bytovka (3 x 3
izbový a 3 x 2 izbový)

Termín
Garant

2016-2022
Jozef Grman, starosta obce
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Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje
Oprávnené náklady spolu v €
Verejné zdroje v €

Štátny fond rozvoja bývania SR
320 000

miestne zdroje

regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EU
verejné zdroje spolu
Súkromné zdroje v €
podnikatelia

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Vybudovaná bytovka so 6 bytmi.
Obyvatelia obce
Rast atraktivity obce, zlepšenie občianskej
infraštruktúry.

Projektový zámer 2. / 2.1.13
Názov projektu
Cieľ projektu

Výstavba radových nájomných domov
Výstavba 5 radových nájomných domov (1 ks –
30.000,- €)

Termín
Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje
Oprávnené náklady spolu v €
Verejné zdroje v €

2016-2022
Jozef Grman, starosta obce
Štátny fond rozvoja bývania SR
150 000

miestne zdroje

regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EU
verejné zdroje spolu
Súkromné zdroje v €
podnikatelia

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Vybudované radové nájomné domy
Obyvatelia obce
Rast atraktivity obce, zlepšenie občianskej
infraštruktúry.

Projektový zámer 2. / 2.2.1
Názov projektu
Cieľ projektu

Termín
Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje
Oprávnené náklady spolu v €
Verejné zdroje v €

Vybudovanie detského ihriska
Vybudovanie nového, bezpečného,
homologenizovaného detského ihriska pri športovom
ihrisku – 3 ks šmýkačiek, 2 ks preliezačiek, 1 ks
pieskovisko, 10 ks lavičiek, 3 ks hojdačiek.
2016-2022
Jozef Grman, starosta obce
Štátne zdroje, Nadačný fond Baumit, Nadácia SPP
25 000
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miestne zdroje

regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EU
verejné zdroje spolu
Súkromné zdroje v €
podnikatelia

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Vybudované detské ihrisko.
Obyvatelia obce, návštevníci, hlavne deti.
Rast atraktivity obce, zlepšenie občianskej
infraštruktúry a vybavenosti.

Projektový zámer 2. / 2.2.2
Názov projektu
Cieľ projektu

Termín
Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje
Oprávnené náklady spolu v €
Verejné zdroje v €

Vybudovanie multifunkčného ihriska
Vybudovanie multifunkčného ihriska rozmerov
36x18 m, vybaveného umelou trávou, oplotením,
osvetlením, mantinelovým systémom a športovým
vybavením na futbal, volejbal, tenis a basketbal.
2016-2022
Jozef Grman, starosta obce
Štátne zdroje (dotácie v programe Podpora rozvoja
športu)
80 000

miestne zdroje

regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EU
verejné zdroje spolu
Súkromné zdroje v €
podnikatelia

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Vybudované multifunkčné ihrisko.
Obyvatelia obce, návštevníci, hlavne deti.
Rast atraktivity obce, zlepšenie občianskej
vybavenosti.

Projektový zámer 2. / 2.3.1
Názov projektu
Cieľ projektu

Organizovanie dňa obce
Každoročné organizovanie dňa obce.

Termín
Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje
Oprávnené náklady spolu v €
Verejné zdroje v €

2016-2022
Jozef Grman, starosta obce
HUSK CBC
10 000

miestne zdroje

regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EU
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verejné zdroje spolu
Súkromné zdroje v €
podnikatelia

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Zorganizovaný deň obce.
Obyvatelia obce, návštevníci
Rast atraktivity obce, rast návštevnosti, podpora
kultúrnych podujatí.

Projektový zámer 2. / 2.3.2
Názov projektu
Cieľ projektu

Termín
Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje
Oprávnené náklady spolu v €
Verejné zdroje v €

Zaobstaranie mobilného javiska
Zaobstaranie zastrešeného, ozvučeného
a osvetleného mobilného javiska s rozmermi 10x7
m.
2016-2022
Jozef Grman, starosta obce
HUSK CBC
25 000

miestne zdroje

regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EU
verejné zdroje spolu
Súkromné zdroje v €
podnikatelia

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Obstarané mobilné javisko.
Obyvatelia obce, návštevníci
Rast atraktivity obce, zvýšenie úrovne a podpora
kultúrnych podujatí

Projektový zámer 3. / 3.1.1
Názov projektu
Cieľ projektu
Termín
Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje
Oprávnené náklady spolu v €
Verejné zdroje v €

Vypracovanie projektovej dokumentácie kanalizácie
a ČOV.
Vypracovanie projektovej dokumentácie
k vybudovaniu kanalizácie a ČOV.
2016-2022
Jozef Grman, starosta obce
V spolupráci s okolitými obcami.
Vlastné zdroje
20 000

miestne zdroje

regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EU
verejné zdroje spolu
Súkromné zdroje v €
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podnikatelia

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Vypracovaná projektová dokumentácia.
Obyvatelia obce.
Rast atraktivity obce, zlepšenie a ochrana životného
prostredia.

Projektový zámer 3. / 3.1.2
Názov projektu
Cieľ projektu

Vybudovanie kanalizácie a ČOV v obci
Vybudovanie 12 km úseku kanalizácie a čističky
odpadových vôd.

Termín
Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje
Oprávnené náklady spolu v €
Verejné zdroje v €

2016-2022
Jozef Grman, starosta obce
V spolupráci s okolitými obcami.
OP KŽP
1 000 000

miestne zdroje

regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EU
verejné zdroje spolu
Súkromné zdroje v €
podnikatelia

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Vybudovaná kanalizácia a ČOV.
Obyvatelia obce.
Rast atraktivity obce, zlepšenie a ochrana životného
prostredia.

Projektový zámer 3. / 3.1.3
Názov projektu
Cieľ projektu

Vybudovanie zberného dvora

Termín
Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje
Oprávnené náklady spolu v €
Verejné zdroje v €

2016-2022
Jozef Grman, starosta obce
OP KŽP
200 000

miestne zdroje

regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EU
verejné zdroje spolu
Súkromné zdroje v €
podnikatelia

nadácie
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iné
súkromné zdroje spolu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Vybudovaný zberný dvor.
Obyvatelia obce, návštevníci
Zlepšenie stavu a ochrana životného prostredia.

Projektový zámer 3. / 3.1.4
Názov projektu
Cieľ projektu
Termín
Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje
Oprávnené náklady spolu v €
Verejné zdroje v €

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ObÚ a
KD
Zateplenie budovy, výmena výplní otvorov.
2016-2022
Jozef Grman, starosta obce
OP KŽP
250 000

miestne zdroje

regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EU
verejné zdroje spolu
Súkromné zdroje v €
podnikatelia

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Zateplená budova ObÚ a KD.
Obyvatelia obce, návštevníci
Rast atraktivity obce, zníženie nákladovosti budovy.
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6. REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného
zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia
programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový
harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov.
Akčný plán obce Kamenín na obdobie 2015-2022
Strategická prioritná
rozvojová oblasť / opatrenie /
projektu

Časový
harmonogram

1. / 1.1 / 1.1.1

2016-2022 Obec

200 000

IROP

2016-2022 Obec

50 000

IROP

2016-2022 Obec

200 000

IROP

2016-2022 Obec

130 000

IROP, HUSK

2016-2022 Obec

4 000

V spolupráci
s okolitými
obcami
a Združením obcí
Južný región

Koordinátor

Verejné
výdavky
spoluv €
(miestne,
regionálne,
národné, EU)

Súkromné výdavky v €

Poznámky

Oprava a vybudovanie
miestnych komunikácií (cesty,
chodníky)
1. / 1. 1 / 1.1.2
Ochrana územia obce pred
vnútornými vodami
1. / 1.1 / 1.1.3
Rekonštrukcia verejného
osvetlenia
1. / 1.2 / 1.2.1
Rekonštrukcia domu
kultúrnych tradícií
1. / 1.2 / 1.2.2
Vybudovanie cyklotrasy v obci
Kamenín

Leader/CLLD

1. / 1.2 / 1.2.3

2016-2022 Obec

150 000

IROP, štátne
zdroje

2016-2022 Obec

50 000

IROP, HUSK,
vlastné zdroje

„Ostrov lásky“
1. / 1.2 / 1.2.4
Vytvorenie vínnej cesty
v pivničnej oblasti
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„Iszomfalva“
2. / 2.1 / 2.1.1

2016-2022 Obec

400 000

IROP, štátne
zdroje

2016-2022 Obec

100 000

Štátne zdroje
(prevenciu
kriminality)

2016-2022 Obec

20 000

Leader/CLLD

2016-2022 Obec

500 000

IROP

2016-2022 Obec

25 000

Štátne zdroje

2016-2022 Obec

40 000

IROP, Nadácia
Ekopolis –
Zelené oázy

2016-2022 Obec

50 000

IROP, vlastné
zdroje

2016-2022 Obec

40 000

IROP, vlastné
zdroje

2016-2022 Obec

130 000

OP KŽP,
Envirofond

2016-2022 Obec

90 000

OP KŽP,
Envirofond,
vlastné zdroje

2016-2022 Obec

70 000

IROP

Rekonštrukcia jedálne
s kuchyňou pri ZŠ (prípadne jej
nové vybudovanie)
2. / 2.1 / 2.1.2
Vybudovanie kamerového
systému v obci
2. / 2.1 / 2.1.3
Obnovenie autobusových
zastávok
2. / 2.1 / 2.1.4
Vybudovanie telocvične ZŠ
2. / 2.1 / 2.1.5
Rekonštrukcia športových
ihrísk ZŠ
2. / 2.1 / 2.1. 6
Vybudovanie oddychových
parkov
2. / 2.1 / 2.1.7
Zväčšenie kultúrnej sály
v kultúrnom dome
2. / 2.1 / 2.1.8
Vybudovanie kuchyne
v kultúrnom dome
2. / 2.1. / 2.1.9
Rekonštrukcia spoločnej
budovy ObÚ a Kultúrneho
domu
2. / 2.1 / 2.1.10
Rekonštrukcia ústredného
kúrenia v ZŠ
2. / 2.1 / 2.1.11
Rekonštrukcia námestia pred
ObÚ
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2. / 2.1 / 2.1.12

2016-2022 Obec

320 000

Štátny fond
rozvoja bývania
SR

2016-2022 Obec

150 000

Štátny fond
rozvoja bývania
SR

2016-2022 Obec

25 000

Štátne zdroje,
Nadačný fond
Baumit, Nadácia
SPP

2016-2022 Obec

80 000

Štátne zdroje
(dotácie
v programe
Podpora rozvoja
športu)

2016-2022 Obec

10 000

HUSK CBC

2016-2022 Obec

25 000

HUSK CBC

2016-2022 Obec

20 000

Vlastné zdroje, v
spolupráci
s okolitými
obcami.

2016-2022 Obec

1 000 000

OP KŽP, v
spolupráci
s okolitými
obcami.

2016-2022 Obec

200 000

OP KŽP

2016-2022 Obec

250 000

OP KŽP

Výstavba nájomných bytov
2. / 2.1 / 2.1.13
Výstavba radových nájomných
domov
2. / 2.2 / 2.2.1
Vybudovanie detského ihriska

2. / 2.2 / 2.2.2
Vybudovanie multifunkčného
ihriska
2. / 2.3 / 2.3.1
Organizovanie dňa obce
2. / 2.3 / 2.3.2
Zaobstaranie mobilného javiska
3. / 3.1 / 3.1.1
Vypracovanie projektovej
dokumentácie kanalizácie obce
a ČOV
3. / 3.1 / 3.1.2
Vybudovanie kanalizácie
a ČOV v obci
3. / 3.1 / 3.1.3
Vybudovanie zberného dvora
3. / 3.1 / 3.1.4
Zvýšenie energetickej
hospodárnosti budovy ObÚ a
KD
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Systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR
PHSR obce Kamenín je živým dokumentom. Realizácia programu bude dôsledne sledovaná a
monitorovaná. Jednotlivé opatrenia a úlohy budú realizované obcou Kamenín, organizáciami
zriadenými a založenými obcou, resp. v spolupráci s ďalšími organizáciami a inštitúciami.
Proces realizácie PHSR obce Kamenín sa začne po jeho schválení Obecným zastupiteľstvom.
Jednotlivé úlohy programu budú realizované pomocou bežných postupov a procedúr
obecného úradu a ďalších zúčastnených inštitúcií, pričom rozhodujúcim pre úspech bude
monitorovanie a koordinácia týchto úloh uskutočnená určeným odborom (oddelením)
obecného úradu alebo príslušnými zodpovednými osobami.
PHSR obce Kamenín je otvorený dokument, ktorý bude reagovať na zmeny v okolí, zmeny
potrieb obyvateľov obce a legislatívne zmeny. PHSR obce Kamenín bude podliehať
priebežným aktualizáciám a hodnoteniam. Vychádza z princípu, že proces plánovania bude
úspešný len vtedy, ak sa k nemu bude pristupovať ako k dlhodobému procesu, bude sa
orientovať na využitie silných stránok a možností územia, na potláčanie slabých stránok a
možných ohrození územia a bude sa neustále adaptovať, aktualizovať a prispôsobovať v
súlade so zmenami a potrebami sociálno-ekonomického života obce. Otvorenosťou
dokumentu sa zabezpečí flexibilita pri určovaní priorít obce, ktoré musia reagovať na
vzniknuté zmeny v danom prostredí a preferenciách obyvateľov.
Aktualizácia PHSR obce Kamenín bude založená na princípe výberu priorít, opatrení, aktivít
a projektov, pomocou ktorých je možné dosiahnuť najefektívnejší rozvoj prioritných oblastí
obce.

Plán hodnotenia a monitorovania
Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2015 - 2022
Typ hodnotenia

Vykonať prvýkrát

Dôvod vykonania /
periodicita

Strategické hodnotenie

v roku 2022

podľa rozhodnutia
obecného zastupiteľstva a
vzniknutej spoločenskej
potreby.

Tematické hodnotenie časti
PHSR

v roku 2020

podľa rozhodnutia
obecného zastupiteľstva a
vzniknutej spoločenskej
potreby.

Správa o plnení PHSRročné hodnotenie pre
samosprávny kraj

v roku 2016, 2017, 2018,
2019, 2020, 2021, 2022

vyplýva zo zákona č.
309/2014, ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 539/2008 o
podpore regionálneho
rozvoja v zmysle §12 pís.
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b), každoročne do 31. mája
Ad hoc mimoriadne
hodnotenie

podľa potreby

pri značnom odklone od
stanovených cieľov a
doľahnutých hodnôt
ukazovateľov pri návrhu na
revíziu PHSR

Ad hoc hodnotenie celého
PHSR alebo jeho časti

v roku 2022

na základe rozhodnutia
starostu a podnetu
poslancov

7. FINANČNÁ ČASŤ
Jednou z kľúčových otázok programu rozvoja je schopnosť obce v priebehu jeho realizácie
zaistiť zdroje potrebné na jeho financovanie. Finančné zdroje potrebné pre naplnenia aktivít
uvedených v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja budú plynúť z viacerých zdrojov:
rozpočet obce (čo je základným zdrojom financovania aktivít), fondy Európskej únie, zdroje
štátu, zdroje vyššie územného celku, úverové zdroje, súkromné zdroje, ostatné verejné zdroje.
Väčšina projektov bude financovaných z viacerých zdrojov.
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 subjektmi.

Finančné zabezpečenie podpory regionálneho rozvoja
Zákon o podpore regionálneho rozvoja (zákon č. 539/2008 Z.z.) definuje zdroje financovania
regionálneho rozvoja v § 4:
(1) Regionálny rozvoj sa financuje
a) zo štátneho rozpočtu vrátane finančných prostriedkov z rozpočtových kapitol ministerstiev,
b) zo štátnych účelových fondov,
c) z rozpočtov vyšších územných celkov,
d) z rozpočtov obcí,
e) z prostriedkov fyzických osôb,
f) z prostriedkov právnických osôb,
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g) z úverov a príspevkov medzinárodných organizácií,
h) z prostriedkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených
medzi Slovenskou republikou a inými štátmi,
i) z iných prostriedkov, ak to ustanoví osobitný predpis.
(2) Doplnkovým zdrojom finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja sú finančné
prostriedky z Európskej únie určené
a) hospodársky zaostalým regiónom, ktoré podľa ukazovateľov hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja vykazujú nižšiu úroveň rozvoja, ako je priemerná úroveň Európskej únie,
b) regiónom s nepriaznivou štruktúrou zamestnanosti a podnikateľského prostredia.

Indikatívny rozpočet - sumár obdobie 2015-2022
Hospodárska oblasť

784 000,- €

Sociálna oblasť

2 075 000,- €

Environmentálna oblasť

1 470 000,- €
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8. ZÁVER
Dokument PHSR obce Kamenín je rozvojový dokument obce – vyjadruje víziu rozvoja obce
založenú na výsledkoch strategického plánovania.
PHSR obce Kamenín je strednodobý programovací dokument s časovým horizontom 7 rokov.
Tento programovací dokument bol spracovaný ako podporný dokument pre stanovenie
prioritných rozvojových oblastí, strategických cieľov, priorít, opatrení a aktivít rozvoja obce.

Vykonateľnosť jednotlivých opatrení a tým dosiahnutie stanovených cieľov bude závisieť od
mnohých faktorov. Najkritickejším prvkom je finančná náročnosť jednotlivých priorít.
Schválený PHSR obce Kamenín je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať o nové
priority, opatrenia a aktivity, resp. môžu sa niektoré opatrenia a aktivity rušiť. PHSR obce
Kamenín schvaľuje Obecné zastupiteľstvo. Monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu PHSR
obce bude podľa potreby realizovať Obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach.

Predmetný PHSR obce Kamenín bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva

dňa: ..................................
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