Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Chorvátsky Grob
na roky 2014 - 2020

2

Riešiteľský kolektív:
Mgr. Gábor Lelkes, PhD. , expert pre regionálny rozvoj
PhDr. Alena Schinglerová. expert pre sociálny rozvoj

3

Obsah
ÚVOD ........................................................................................................................................ 5
A – ANALYTICKÁ ČASŤ...................................................................................................... 7
Vymedzenie riešeného územia ............................................................................................................................. 7
Základné fyzickogeografické charakteristiky obce ........................................................................................... 7
Súčasná krajinná štruktúra ................................................................................................................................. 9
Ochrana prírody ................................................................................................................................................. 10
Odpadové hospodárstvo ..................................................................................................................................... 12
Životné prostredie............................................................................................................................................... 12

A.I ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA .............................................................. 13
Ľudské zdroje...................................................................................................................................................... 13
Domový a bytový fond ........................................................................................................................................ 22
Dopravná a technická infraštruktúra ............................................................................................................... 25
Hospodársko-ekonomický potenciál obce ........................................................................................................ 28
Občianska vybavenosť obce .............................................................................................................................. 33

A.II ANALÝZA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA ............................................................ 43
Operačné programy v rokoch 2014 - 2020 ....................................................................................................... 45

A.III ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU ÚZEMIA ................................................ 53
B – STRATEGICKÁ ČASŤ.................................................................................................. 57
C – PROGRAMOVÁ ČASŤ ................................................................................................. 61
D – REALIZAČNÁ ČASŤ .................................................................................................... 63
Akčný plán obce Chorvátsky Grob na obdobie 2014-2020 ............................................................................. 63
Systém monitorovania a hodnotenia ................................................................................................................. 64

E – FINANČNÁ ČASŤ .......................................................................................................... 66
ZÁVER.................................................................................................................................... 67
ZOZNAM INFORMAČNÝCH ZDROJOV POUŽITÝCH V PHSR ............................... 69
ZOZNAM SKRATIEK POUŽITÝCH V PHSR................................................................. 70
AKČNÝ PLÁN NA DANÝ ROZPOČTOVÝ ROK S VÝHĽADOM NA 2 ROKY ......... 71

4

Úvod
Dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chorvátsky Grob je
základným dokumentom, ktorým sa samospráva obce pri výkone svojej činnosti stará
o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov.
Cieľom predkladanej práce je zmapovanie sociálno-ekonomickej priestorovej
štruktúry obce Chorvátsky Grob – nachádzajúcej sa na juhozápadnom Slovensku v okrese
Senec – a na základe výsledkov týchto analýz vytvoriť program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja daného územia, ktorý bude základným strednodobým programovým dokumentom (v
období 2014-2020) na podporu regionálneho rozvoja na úrovni obce. Vlastne je to program
cielených opatrení na stimuláciu ekonomického a sociálneho rozvoja obce, ktorého cieľom je
navrhnúť systematickú a funkčne trvalo udržateľnú rozvojovú stratégiu, zameranú na
realizáciu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pri rešpektovaní globálnych cieľov
regionálneho vývoja, resp. štátnej regionálnej politiky.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chorvátsky Grob z roku 2009
definoval nasledovný strategický cieľ: „Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Chorvátsky
Grob, po ekonomickej, sociálnej, kultúrnej stránke. Ekonomický, kultúrny a spoločenský rast
bude zabezpečený prostredníctvom disponibilného potenciálu nachádzajúceho sa v ľudských,
prírodných a ekonomických zdrojoch. Hlavné zameranie ekonomickej činnosti bude obec
smerovať do trvalo udržateľných prevádzok v oblasti cestovného ruchu, priemyslu,
poľnohospodárstva a potravinárstva, pre ktoré má ideálne rozvojové predpoklady. Zabezpečiť
ochranu životného prostredia a jeho zveľaďovanie hlavne v podobe rozvoja a kultivácie
oddychových zón v obci.“
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chorvátsky Grob na roky 20142020 bola vypracovaná v roku 2014 podľa zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho
rozvoja.
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chorvátsky Grob sa
uskutočňuje podpora regionálneho rozvoja na miestnej úrovni s dôrazom na sociálnu,
ekonomickú a environmentálnu sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre
oživenie sociálneho, ekonomického a environmentálneho rozvoja obce, ktorý na základe
výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný a doplňovaný.
Tento programový dokument je previazaný so sektorovými operačnými programami
vypracovanými na základe Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014-2020, ako
aj s Národnou stratégiou regionálneho rozvoja SR (schválený uznesením Vlády SR č. 222 zo
14. mája 2014), Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001), Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020,
Územným plánom Bratislavského samosprávneho kraja, Územným plánom obce Chorvátsky
Grob, Inovačnou stratégiou Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020,
Stratégiou rozvoja cestovného ruchu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 20072013, Koncepciou rozvoja sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho kraja,
Regionálnou stratégiou výchovy a vzdelávania Bratislavského samosprávneho kraja na roky
2013-2018. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chorvátsky Grob bol
vypracovaný na základe metodiky, ktorú vydalo Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Pri vypracovaní tohto programového dokumentu boli zohľadnené priority Národnej
stratégie regionálneho rozvoja SR, ako aj jej vízia regionálneho rozvoja na Slovensku:
Slovensko sa má stať krajinou s vysokou kvalitou života všetkých občanov. Každý región
bude využívať svoje danosti v prospech svojho udržateľného hospodárskeho, sociálneho,
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environmentálneho a územného rozvoja, a tým aj Slovenskej republiky, ako vyspelého,
hospodársky, politicky a sociálne súdržného členského štátu Európskej únie.
Pre naplnenie dlhodobej vízie regionálneho rozvoja SR zameranej na rozvoj obcí,
miest a regiónov, zvyšovanie ich výkonnostného potenciálu a konkurencieschopnosti
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR stanovuje strategický cieľ: Integrovaným a
výsledkovo orientovaným prístupom k regionálnemu rozvoju a na základe využitia
vnútorného potenciálu regiónov zvýšiť do roku 2030 ich adaptabilitu, konkurencieschopnosť
a výkonnosť pri súčasnom zvyšovaní kvality života obyvateľov a pri rešpektovaní princípov
udržateľného rozvoja.
Rozvojová stratégia obce Chorvátsky Grob vychádza aj zo stratégie Európa 2020,
prostredníctvom financovania projektov v programovom období 2014-2020 podporí
 inteligentný rast: vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii,
 udržateľný rast: podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho
hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje,
 inkluzívny rast: podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré
zabezpečí hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chorvátsky Grob schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo v Chorvátskom Grobe, čo bude potom realizovať vykonateľnosť,
kontrolu, monitorovanie a hodnotenie tohto programu.
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A – Analytická časť
Vymedzenie riešeného územia
Územie obce Chorvátsky Grob je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie,
a to katastrálne územie Chorvátsky Grob.
Obec Chorvátsky Grob sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej republiky (ďalej
SR). Z hľadiska územnosprávneho členenia SR obec na úrovni NUTS 3 patrí do
Bratislavského kraja, na úrovni okresov obec Chorvátsky Grob sa nachádza v okrese Senec.
Obec Chorvátsky Grob sa nachádza medzi obcami Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo,
Veľký Biel, Slovenský Grob, a mestom Bratislava mestská časť Vajnory.
Najvyššiu nadmorskú výšku tvorí kopec "Šalaperská hora" 173m n. m., ktorá sa
nachádza severovýchodne od obce. Územie prechádza od miernej terasy, kde sa nachádza
Chorvátsky Grob, do Šúrskej depresie. Obec tvoria tri hlavné sídelné útvary - Chorvátsky
Grob, Čierna Voda a hospodársko-priemyseľné sídlo Triblavina. Ostatnú časť územia tvorí
poväčšine poľnohospodárska pôda a vinice.
Samotný sídelný útvar je tvorený z dvoch hlavných častí, a to – Chorvátsky Grob
a Čierna Voda. Pôvodné centrum vybavenosti sa nachádza v centre obce Chorvátsky Grob,
hlavne na námestí Josipa Andriča a v priľahlých uliciach. Zbytok obce má obytný charakter,
prevažne so zástavbou rodinných domov. Lokalita Čierna Voda je typická zástavbou
rodinných domov, a ako celok plní funkciu obytného satelitu mesta Bratislava. Jej rozvoj bol
naviazaný hlavne na cestu III/5021, ktorá je pokračovaním cesty z mestskej časti Bratislava –
Vajnory smerom na Slovenský Grob. Hlavnou ambíciou v tomto území je vybudovať
polyfunkčné vybavenostné centrum, ktoré by vytvorilo lepšie podmienky pre život
obyvateľov žijúcich v tomto území a prinieslo aj nové pracovné príležitosti.
Tab. 1: Základné charakteristiky obce Chorvátsky Grob
Ukazovateľ
Kód obce
Názov okresu
Názov kraja
Štatút obce
PSČ
Telefónne smerové číslo
Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok
Nadmorská výška obce v m
Celková výmera územia obce [m2]
Hustota obyvateľstva na km2

Hodnota
507911
Senec
Bratislavský
obec
900 25
02
1552
141
15 119 324
282

Stav k 31.12.2012
Zdroj: Štatistickú úrad SR, 2014

Základné fyzickogeografické charakteristiky obce
Územie obce je súčasťou Alpsko-Himalájskej sústavy, v rámci nej je súčasťou
podsústavy Panónska panva, provincie Západopanónska panva, subprovincie Malá Dunajská
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kotlina, oblasti Podunajská nížina. Základný typ reliéfu: reliéf rovín a nív s nízkymi riečnymi
terasami.
Na základe klimatickogeografických typov Slovenska študované územie leží v suchej
až mierne suchej oblasti teplej a prevažne teplej nížinnej klímy s miernou inverziou teplôt.
Suma teplôt 10°C a viac za jeden rok je 3000-3200.
Priemerná ročná teplota vzduchu v obci je 9,9 °C. Najchladnejší je mesiac január,
kedy priemerná mesačná teplota vzduchu dosahuje hodnoty -2,1 °C. Najteplejší je mesiac júl
s priemernou mesačnou teplotou 20,5 °C.
Záujmové územie patrí medzi najteplejšie a najsuchšie oblasti Slovenska (oblasť je
chránená pred západnými vetrami predhorím Álp a Malými Karpatmi), priemerný ročný úhrn
zrážok je 550-600 mm. Najviac zrážok padne v mesiacoch máj, jún a júl – priemerne za
mesiac 59,3 mm zrážok.
Bonita poľnohospodárskych pôd je vysoká – v riešenom území sa nachádzajú
produkčné pôdy.
Z hľadiska fytogeografického členenia riešené územie patrí do oblasti panónskej flóry
(Pannonicum), obvodu eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum), okresu Podunajská
nížina.
Potenciálna prirodzená vegetácia je vegetácia, ktorá by sa za daných klimatických,
pôdnych a hydrologických pomerov vyvinula na určitom mieste (biotope), keby vplyv
ľudskej činnosti ihneď prestal pôsobiť. Poznanie prirodzenej potenciálnej vegetácie územia je
dôležité najmä z hľadiska rekonštrukcie, obnovy a ďalšieho prirodzeného vývoja vegetácie
(lesnej aj nelesnej) s cieľom jej priblíženia sa či úplného prinavrátenia do prirodzeného stavu,
aby sa tak zabezpečila ekologická stabilita územia.
Hlavnou drevinou v stromovom poschodí v okolitých lesných enklávach je jelša
lepkavá (Alnus glutinosa). Z ďalších drevín sa k jelši pridružujú breza previsnutá (Betula
pendula), vŕba krehká (Salix fragilis), zriedkavejšie dub letný (Quercus robur), vŕba biela
(Salix alba) a jaseň úzkolistý podunajský (Fraxinus angustifolia subsp. danubialis). Krovinné
poschodie, ktoré je najlepšie vyvinuté na vlhších a presvetlených miestach, tvorí vŕba
popolavá (Salix cinerea), krušina jelšová (Frangula alnus), baza čierna (Sambucus nigra) a
kalina obyčajná (Viburnum opulus). V bylinnej vrstve jelšového lesa rastú napr. ostrica
predĺžená (Carex elongata), smlz sivý (Calamagrostis canescens), papradník močiarny
(Thelypteris palustris), papraď ostnatá (Dryopteris carthusiana) a pŕhľava kyjevská (Urtica
kioviensis). Vzácne tu možno nájsť aj chránenú bleduľu letnú (Leucojum aestivum).
Vplyvom intenzívneho hospodárenia pôvodná vegetačná pokrývka bola vo väčšej
časti odstránená (zachovali sa zvyšky lesov a lesíkov, ktoré umožňujú vytvoriť obraz o ich
prirodzenom alebo jemu blízkom zložení - ochrana týchto lesov je veľmi dôležitá, lebo
spôsobujú ako ekostabilizačný faktor), na miestach prirodzených kultúr sa nachádzajú
najúrodnejšie poľnohospodárske pôdy Slovenska.
Živočíchy tvoria nezastupiteľnú zložku všetkých typov spoločenstiev biosféry.
V zložitých potravných reťazcoch rozhodujúcou mierou prispievajú k ekologickej rovnováhe
v obehu látok a energie. Čím väčšia je druhová rozmanitosť, tým lepšie podmienky sa
vytvárajú pre ďalší rozvoj územia aj v prípade, ak ich chápeme z hľadiska ekologickej
stratégie ľudskej spoločnosti. Dnešné rozšírenie a zloženie fauny je výsledkom dlhodobého
vývinu. Z hľadiska živočíšnej regionalizácie Slovenska územie obce patrí do Panónskej
oblasti, v rámci ktorej do juhoslovenského obvodu. Z cicavcov je tu početná srnčia a diviačia
zver, bežné sú aj kuny a líšky. Z Malých Karpát schádza do jelšového lesa aj časť jelenej
populácie. Staré bútľavé stromy sú zasa obľúbeným úkrytom netopierov. Ďalším významným
biotopom pre výskyt najmä vodných živočíchov sú rybníky a štrkoviská. Z obojživelníkov je
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tento biotop vhodný pre výskyt skokana rapotavého (Rana ridibunda), skokana krátkonohého
(Rana lessonae), skokana zeleného (Rana kl. esculenta), ale tiež pre rozmnožovanie skokana
hnedého (Rana temporaria), skokana štíhleho (Rana arvalis), rosničky zelenej (Hyla arborea)
a ropuchy obyčajnej (Bufo bufo). Hojne sa tu vyskytujú aj zástupcovia plazov - užovka
obojková (Natrix natrix) a užovka fŕkaná (Natrix tessellata). Významne sú tu zastúpené aj
vtáky. Porasty trstiny po okrajoch rybníka vytvárajú vhodné podmienky pre hniezdenie
mnohých druhov vodných a pri vode žijúcich vtákov. Z vzácnejších druhov tu hniezdi kaňa
močiarna (Circus aeruginosus), labuť hrbozobá (Cygnus olor) a bučiačik močiarny
(Ixobrychus minutus).
Katastrálne územie obce patrí do povodia toku Dunaj. Cez kataster obce a jej časť
Čierna Voda preteká potok Čierna Voda. Čierna voda je nížinnou riekou. Pramení v Malých
Karpatoch pod Malým Javorníkom západne od Svätého Jura. Má dĺžku 113 km a na
Podunajskej nížine vytvára početné meandre, slepé ramená a hlavný tok pretínajú mnohé
vodné kanály.
Územie obce je ohrozované zatápaním v obdobiach s vyššou intenzitou zrážok,
prípadne v čase topenia snehu. Uvedený problém je spôsobený nedostatočným zabezpečením
odvedenia dažďových vôd v lokalite Čierna Voda. Protipovodňová ochrana územia obce,
preto bude spočívať v realizácii opatrení pre odvedenie dažďových vôd. Z tohto dôvodu je
nevyhnutné zabezpečiť vybudovanie odvodňovacích systémov z existujúcich i navrhovaných
rozvojových území ako i zabezpečiť potrebné úpravy koryta Čiernej vody a Blahútovho
kanála, ktoré zabezpečujú odvedenie vôd mimo územia obce.
Územný plán obce Chorvátsky Grob odporúča prečistiť, upraviť brehovú čiaru aj
porasty. Zároveň je pri toku navrhovaná pešia a cyklistická trasa, ktorá sa napája na územie
nadregionálneho centra, a prechádza až k starej obci Chorvátsky Grob. Trasa popri Čiernej
vode tak bude plniť potreby každodennej rekreácie, joggingu, prechádzok.
V k.ú. obce sa nachádza geotermálny vrt – ktorý leží medzi časťou Chorvátsky Grob a
Čierna Voda, pri komunikácii II/50212. V súčasnosti sa tu nachádza obyčajná betónová jama,
ktorú obklopuje niekoľko panelov. Hĺbka vrtu je asi 1230 m, a teplota vody dosahuje
približne 50 stupňov. Aj napriek neudržiavanému okoliu, a častému výskytu odpadkov v
okolí, je toto miesto obľúbeným u miestnych obyvateľov, ktorí veria v jeho ozdravovacie
schopnosti.
Súčasná krajinná štruktúra
Súčasná krajinná štruktúra je tvorená súborom prvkov, ktoré človek ovplyvnil,
čiastočne alebo úplne pozmenil, resp. novovytvoril ako umelé prvky krajiny. Typ súčasnej
krajiny je poľnohospodársky, ide o nížinnú rovinnú oráčinovo-lúčno-lesnú krajinu. Obec je
obklopená zo severu a západu Národnou prírodnou rezerváciou Šúr a z juhozápadu
Blahútovým kanálom.
Tab. 2: Štruktúra využitia zeme v obci Chorvátsky Grob (v m²)
Celková
výmera

15 119 324

Poľnohospodárska Lesné
pôda
pozemky

9 732 887

Vodné
plochy

Zastavené
Ostatné
plochy
a
plochy
nádvoria

16 372 235 089 1 507 717 3 627 259

Poznámka: Údaje k 31.12.2013
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2014
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Graf 1:
Štruktúra využitia zeme na území obce Chorvátsky Grob

24%

Poľnohospodárska pôda
Lesné pozemky
Vodné plochy

10%
64%
2%

Zastavené plochy a nádvorie
Ostatné plochy

0%

Poznámka: Údaje k 31.12.2013
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2014

Ochrana prírody
Ochranou prírody a krajiny sa rozumie obmedzovanie zásahov, ktoré môžu ohroziť,
poškodiť alebo zničiť podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny a znížiť
jej ekologickú stabilitu, ako i odstraňovanie takýchto zásahov. Cieľom ochrany prírody
a krajiny je chrániť prírodu pre optimálne využitie krajiny. Príroda a jej časti v rámci krajiny
predstavujú pre život nesmierne dôležitú, až existenčnú zložku životného prostredia. Prírodu
a krajinu treba chrániť nielen z hľadiska súčasných životných potrieb, ale aj pre potrebu
zachovať ju pre budúce pokolenie ako zdravú.
Územná ochrana
Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a
hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen
pre príslušný členský štát, ale najmä pre Európsku úniu ako celok. Táto sústava chránených
území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich
rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov
Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie
biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii. Sústavu NATURA 2000 tvoria dva typy
území: chránené vtáčie územia a územia európskeho významu.
V riešenom území sa nachádza 1 územie európskeho významu:
Názov :
Šúr
Kód územia :
SKUEV0279
Kraj :
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Rozloha :
654,96 ha
Správca územia :
CHKO Malé Karpaty
Katastrálne územia :
Svätý Jur, Chorvátsky Grob
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Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0* Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
1340* Vnútrozemské slaniská a slané lúky
6410
Bezkolencové lúky
91F0
Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
Zdroj: www.sopsr.sk

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
kunka červenobruchá
roháč obyčajný
ohniváčik veľký
fuzáč veľký
kováčik fialový
modráčik stepný
pichliač úzkolistý
mlok dunajský
bobor vodný
hraboš severský panónsky

Bombina bombina
Lucanus cervus
Lycaena dispar
Rhysodes sulcatus
Cerambyx cerdo
Limoniscus violaceus
Polyommatus eroides
Cirsium brachycephalum
Triturus dobrogicus
Castor fiber
*Microtus oeconomus mehelyi

Zdroj: www.sopsr.sk

Na základe zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na území obce sa
nachádza 1 národná prírodná rezervácia: Národná prírodná rezervácia Šúr.
Tab. 3: Vybrané charakteristiky Národnej prírodnej rezervácie Šúr
Výmera chráneného územia:

6 549 590 m2

Výmera ochranného pásma:

1 447 297 m2

Rok vyhlásenia:

1952

Rok poslednej novelizácie:

2009

Zriaďovací orgán pri vyhlásení
Ministerstvo životného prostredia SR
CHÚ:
Názov právneho predpisu
vyhlasujúceho CHÚ:
Názov organizačnej jednotky
Štátnej ochrany prírody SR,
spravujúcej CHÚ:
Predmet ochrany:

Vyhláška Krajského úradu ŽP v Bratislave č. 1/2009 z 25. mája 2009, ktorou sa
vyhlasuje prírodná rezervácia Šúr a jej ochranné pásmo - ú. od 1.6.2009
ŠOP - S-CHKO Malé Karpaty
Posledný a najväčší zvyšok vysokokmenného barinato-slatinného jelšového lesa, po jeho
obvode sa nachádzajú zvyšky mokrých a rašelinných lúk. Nachádzajú sa tu aj
xerotermné biocenózy. Bohatá biodiverzita na malej ploche, množstvo ohrozených
taxónov.

Spôsob vymedzenia ochranného
ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
pásma:
Stupeň/druh ochrany:

3. stupeň
4. stupeň
5. stupeň

Zdroj: http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/168
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Odpadové hospodárstvo
Základným právnym predpisom pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s
odpadmi je zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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. Základným spôsobom
zneškodňovania komunálneho odpadu je skládkovanie.
V obci Chorvátsky Grob sú zabezpečené komplexné profesionálne služby v
odpadovom hospodárstve:
 v obci je zavedený komplexný separovaný zber odpadu - plasty, papier, kovy
a sklo.
Vzhľadom na prevažne poľnohospodársky ráz územia významný podiel na celkovej
skladbe odpadu má odpad organického pôvodu popri samotným komunálnym odpadom. V
budúcnosti by bolo vhodné zaviesť intenzívnejší separovaný zber biologicky rozložiteľných
odpadov v obci.
V nasledujúcich rokoch bude potrebné zvýšiť informovanosť občanov o separovanom
zbere komunálnych odpadov.
Životné prostredie
Súčasný stav kvality životného prostredia záujmového územia je výsledkom
vzájomného priestorového a časového pôsobenia stresových faktorov rôznej intenzity.
V záujmovom území najväčším problémom pre kvalitu životného prostredia je
doprava, ktorá hlukom a vibráciou veľmi zaťažuje intravilán obce.
V celkovom hodnotení úroveň životného prostredia v riešenom území je mierne
narušené.
V strednodobom horizonte je potrebné aktivity v oblasti životného prostredia cieľom
zvýšiť jej kvalitu.
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A.I Analýza vnútorného prostredia
Ľudské zdroje
Obyvateľstvo nemožno považovať za statický element, ale naopak vyznačuje sa
silnou dynamikou jeho počtu, štruktúry, priestorového rozloženia a ďalších znakov.
Logickým a nevyhnutným dôsledkom transformačných pohybov v politickej a ekonomickej
sfére slovenskej spoločnosti po roku 1989 sú aj posuny v demografickom vývoji.
Vývoj počtu obyvateľov obce v posledných 20 rokoch charakterizuje dynamický rast obec Chorvátsky Grob vykazuje priaznivé trendy vývinu ako prirodzeného pohybu
obyvateľstva, tak aj salda sťahovania. Pri SODB v roku 2011 obec mala 3789 trvale
bývajúcich obyvateľov. K 1.1.2014 v obci Chorvátsky Grob bývalo 5030 osôb. Okrem tohto
počtu sa predpokladá, že v obci Chorvátsky Grob trvale býva odhadom ďalších cca 2 000
osôb bez prihlásenia sa k trvalému pobytu. Na základe týchto úvah môžeme predpokladať
celkový počet obyvateľov obce cca 6000-7000 osôb.
V strednodobom horizonte sa očakáva ďalší rast počtu obyvateľstva obce. Predpoklad
vývoja obyvateľov obce pre výhľadové obdobie sa vychádza z nasledujúcich cieľov:
 vytvárať podmienky pre ďalší rast počtu obyvateľov obce,
 vytvárať podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít a služieb v obci.
Tab. 4: Vývoj počtu obyvateľstva v obci Chorvátsky Grob
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Počet obyvateľov

1852
2331
2719
3263
3789
4111
4633
5030

Zdroj: Obecný úrad, SODB 2011
Poznámka: PHSR vychádza z počtu obyvateľstva zistených v SODB 2011.

Tab. 5: Bývajúce obyvateľstvo podľa národnosti
Národnosť
Slovenská
Maďarská
Rómska
Rusínska
Ukrajinská
Česká
Nemecká
Poľská
Chorvátska
Srbská
Ruská
Židovská
Moravská
Bulharská
Ostatné
Nezistené
Spolu

Počet osôb
3526
34
2
3
4
26
8
5
31
2
0
0
3
1
23
121
3789

Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011
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V národnostnej štruktúre obce Chorvátsky Grob má dominantné zastúpenie
obyvateľstvo slovenskej národnosti (93,1 %). K maďarskej národnosti sa hlásilo
0,9 %
obyvateľov, k chorvátskej 0,8 % a k českej národnosti 0,7 % obyvateľov.
Tab. 6: Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania
Náboženské vyznanie / cirkev

Počet osôb

Rímskokatolícka cirkev
Gréckokatolícka cirkev
Pravoslávna cirkev
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Reformovaná kresťanská cirkev
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
Evanjelická cirkev metodistická
Kresťanské zbory
Apoštolská cirkev
Bratská jednota baptistov
Cirkev adventistov siedmeho dňa
Cirkev bratská
Židovské náboženské obce
Starokatolícka cirkev
Cirkev československá husitská
Novoapoštolská cirkev
Bahájske spoločenstvo
Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní
Iné
Bez vyznania
Nezistené
Spolu

2327
24
15
122
14
5
1
9
4
9
2
10
2
0
0
0
1
2
33
945
264
3789

Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011

Podľa SODB 2011 v náboženskej štruktúre obyvateľstva obce dominujú obyvatelia,
ktorí sa prihlasujú k rímskokatolíckemu náboženskému vyznaniu (tvoria 61,41 %
obyvateľstva obce). Počet osôb bez náboženského vyznania je 945.
Ekonomická a sociálna situácia obyvateľov obce sa nevyhnutne odráža na
spoločenskom vedomí i správaní. Zmenená životná situácia má vplyv na hodnotenie
prebiehajúcich zmien a utvára novú spoločenskú klímu vrátane populačnej.
Veľké množstvo rozličných foriem demografickej dynamiky možno rozdeliť do troch
kategórií pohybu: prirodzený pohyb obyvateľstva, mechanický pohyb obyvateľstva, sociálnoekonomický pohyb obyvateľstva.
Prirodzený pohyb obyvateľstva
Populácia obce má nadpriemernú úroveň pôrodnosti, kým miera úmrtnosti v obci je
výrazne pod celoštátnym priemerom. Obec Chorvátsky Grob vykazuje priaznivé trendy
vývinu ako prirodzeného pohybu obyvateľstva (po r. 2006), tak aj salda sťahovania.
Tab. 7: Vývoj počtu narodených v obci Chorvátsky Grob v období 2006-2013
Rok
Počet narodených v priebehu roka

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
109

129

135

122

125

99

125

78

Zdroj: Obecný úrad

Tab. 8: Vývoj počtu zomretých v obci Chorvátsky Grob v období 2006-2013
Rok
Počet úmrtí v priebehu roka

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
14

16

17

18

22

99

22

16

Zdroj: Obecný úrad
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Graf 2:
Prirodzený prírastok / úbytok obyvateľstva v obci Chorvátsky Grob
v období 2006-2013
140

počet obyv.
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rok

Zdroj: Obecný úrad

Rozdiel medzi počtom živonarodených a zomretých indikuje výrazný prirodzený
prírastok obyvateľstva v obci (v období 2006-2013 počet narodených bol 922, kým počet
zomretých bol 224), čo zapríčiňuje viac faktorov (napr. príchod mladých rodín do obce).
Podiel populácie v predproduktívnom (veková skupina 0-14), produktívnom (muži
15-59, ženy 15-54) a poproduktívnom (muži nad 60, ženy nad 55) veku na celkovej populácii
obce je priaznivejší ako celoštátny trend. Veková štruktúra obyvateľstva obce Chorvátsky
Grob mala v r. 2011 veľmi priaznivú skladbu. Podiel predproduktívnej zložky obyvateľstva
(23,5 %) je vyšší ako okresný priemer (16,7 %), krajský (13,6 %) aj celoslovenský priemer
(15,3 %), a tiež pozitívnym faktom je, že zastúpenie obyvateľstva najstaršej vekovej skupiny
– poproduktívneho obyvateľstva (8,0 %) je nižšie než okresný (11,3 %), krajský (13,8 %) aj
celoslovenský priemer (12,7 %). Index starnutia vyjadrujúci pomer poproduktívneho
obyvateľstva k predproduktívnemu dosiahol v r. 2011 v obci Chorvátsky Grob hodnotu 33,9
%, čo znamená, že na 100 detí do 14 rokov pripadá cca 34 osôb v poproduktívnom veku.
Tab. 9: Prehľad vybraných ukazovateľov vekovej štruktúry obyvateľstva
v obci Chorvátsky Grob
Počet
obyvateľov
spolu

Pohlavie

Veková skupina (v %)
0-14

15-64

65+

Vybrané ukazovatele veku
Priemerný
vek

Mediánový
vek

Index starnutia

Index ekonomického
zaťaženia

Muži

2095

26,30

67,59

6,11

32,65

35,29

23,23

47,95

Ženy

2163

23,86

67,08

9,06

34,41

35,52

37,98

49,07

Spolu

4258

25,06

67,33

7,61

33,54

35,41

30,37

48,52

Stav k 31.12.2012
Zdroj: Štatistický úrad SR

Mechanický pohyb obyvateľstva
Priestorová a sociálna mobilita obyvateľstva navzájom od seba závisia. Zmena
sociálnej štruktúry vyvoláva priestorové pohyby obyvateľstva. Rozvoj priemyslu a
terciárnych aktivít a ich lokalizácia predovšetkým v mestských sídlach vyvolali rozsiahle
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presuny obyvateľstva do miest – migrácia občanov obce v podstate odráža rozdiely medzi
okolitými sídlami v sociálnych a ekonomických podmienkach života ľudí.
Z priestorového hodnotenia dochádzky do zamestnania rozhodujúca zložka pracovnej
sily je zamestnaná v susednej Bratislave.
Migrácia obyvateľstva je taký pohyb obyvateľstva, ktorý sa viaže na zmenu trvalého
bydliska. Pri tomto pohybe vznikajú významné zmeny v priestorovom rozmiestnení
pracovnej sily. Tá je však do značnej miery ovplyvňovaná predovšetkým možnosťou získania
bývania a zamestnania. Podiel ľudí prisťahovaných do obce je výrazný. V období 2006-2013
do obce sa prisťahovalo 2956 osôb, pričom v tom istom období z obce sa odsťahovalo len
407 osôb. Tieto údaje svedčia o veľmi vysokom migračnom prírastku obyvateľstva.
Graf 3:

počet obyv.

Migračný prírastok / úbytok obyvateľstva v obci Chorvátsky Grob
v období 2006-2013
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Zdroj: Obecný úrad

Tab. 10: Vývoj počtu prisťahovaných do obce Chorvátsky Grob v období 2006-2013
Rok
Počet prisťahovaných v priebehu roka

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
217 376 418 333 581 351 321 359

Zdroj: Obecný úrad

Tab. 11: Vývoj počtu odsťahovaných z obce Chorvátsky Grob v období 2006-2013
Rok
Počet odhlásených v priebehu roka

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
41
40
44
37
41
62
68
74

Zdroj: Obecný úrad

Výhľadový počet obyvateľov obce Chorvátsky Grob do roku 2022
Podľa možných trendov rozvoja migrácie a územnej pripravenosti obce by počet
obyvateľov obce Chorvátsky Grob do r. 2022 mohol dosiahnuť cca 7 686 obyvateľov podľa
trendového variantu, resp. 8 246 obyvateľov podľa rozvojového variantu (zdroj: Územný
plán obce, 2013).
Sociálno-ekonomický pohyb obyvateľstva
Táto mobilita zahŕňa presuny obyvateľstva medzi jednotlivými sociálnymi skupinami.
Výsledkom tohto pohybu sú zmeny v štruktúre obyvateľstva podľa ekonomických a
kultúrnych znakov.
V r. 2011 bolo v obci Chorvátsky Grob 1 900 ekonomicky aktívnych osôb, čo
v porovnaní s počtom ekonomicky aktívnych v r. 2001 (854 osôb) predstavuje o 1 046 osôb
viac. Miera ekonomickej aktivity obyvateľov obce je 50,15 %. V čase SODB 2011 v obci
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bolo 140 nezamestnaných, čo predstavovalo 7 % ekonomicky aktívnych osôb. V období
20011-2014 počet nezamestnaných mierne klesol. K 31.8.2014 miera evidovanej
nezamestnanosti v okrese Senec bola na úrovni 6% (kým celoštátny priemer bol 12,56%.
Školské vzdelanie je výrazom kultúrnej vyspelosti každej spoločnosti. Je jedným
z činiteľov ovplyvňujúcich životnú úroveň a podmieňujúcich úspešný rozvoj národného
hospodárstva vo všetkých jeho oblastiach.
Z hľadiska vzdelanosti obyvateľstva vykazuje obec vysoko konkurencieschopnú
vzdelanostnú úroveň. V obci Chorvátsky Grob a v okrese Senec je veľmi priaznivá
vzdelanostná štruktúra vzhľadom na celoslovenský priemer. Je tu viac zastúpené
obyvateľstvo s vysokoškolským vzdelaním (priemer za SR = 13,9 %, okres Senec = 21,6 %,
obec Chorvátsky Grob =32,0 %,) a menej obyvateľstvo s najvyšším dosiahnutým základným
vzdelaním (priemer za SR = 15,0 %, okres Senec = 12,3 %, obec Chorvátsky Grob = 9,1 %,)
a stredným vzdelaním bez maturity (priemer za SR = 23,0 %, okres Senec = 19,0 %, obec
Chorvátsky Grob = 13,4 %).
Tab. 12: Bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania –
I
Trvalo bývajúce
obyvateľstvo
spolu
3789

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Základné

Učňovské (bez maturity)

Stredné odborné
(bez maturity)

Úplné stredné
učňovské (s maturitou)

Úplné stredné odborné
(s maturitou)

344

291

218

68

553

Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011

Tab. 13: Bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania –
II.
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Úplné stredné
všeobecné

Vyššie
odborné

Vysokoškolské
bakalárske

Vysokoškolské inž.,
mag., doktor.

Vysokoškolské
doktorandské

Bez vzdelania

Nezistené

126

38

88

1045

79

891

48

Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011

Nezamestnanosť
Najvýznamnejším ukazovateľom situácie na trhu práce je miera nezamestnanosti,
ktorá je jedným zo základných kritérií pre klasifikovanie problémových regiónov.
Sprievodným javom vysokej miery nezamestnanosti je sociálna a ekonomická ohrozenosť.
Miera nezamestnanosti v obci Chorvátsky Grob je veľmi nízka, k 31.8.2014 jej
hodnota bola 5,36%. Miera nezamestnanosti aj v mikropriestore obce (v okrese Senec) je
dlhodobo veľmi nízka v dôsledku dobrej polohy obce – susedná Bratislava zabezpečuje
rozvinutý hospodársky život.
Vzdelanostná štruktúra nezamestnaných odhaľuje, že najzraniteľnejšie sú skupiny s
najnižšou kvalifikáciou a vzdelaním. Nízky stupeň vzdelania predstavuje hlavnú prekážku pri
uplatnení sa na trhu práce. Vysoká nezamestnanosť osôb s nízkym vzdelaním svedčí
o štrukturálnych zmenách v dopyte po práci a jeho orientácii na kvalifikovanú a kvalifikačne
flexibilnú pracovnú silu.
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Trvalo bývajúce
obyv. spolu
3789

Tab. 14: Obyvateľstvo trvalo bývajúce v obci podľa počítačových znalostí
Počítačové znalosti
Práca s elektronickou
Práca s textom
Práca s tabuľkami
poštou (email)
áno
nie nezistené áno
nie nezistené áno
nie nezistené

áno

nie

2356

2501

870

952

481 1988 1233

568

2320

976

493

Práca s internetom
nezistené
418

Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011

472

7

927

28

73

Z toho ekonomicky
aktívny

20

Nezistená

96

Iná

Dôchodcovia

109

Deti do 16. rokov (nar.
po 20.5.1995)

Osoby v domácnosti

140

Príjemcovia
kapitálových príjmov

Študenti vysokých škôl

158

Študenti stredných škôl

35

Nezamestnaní

58

Osoby na rodičovskej
dovolenke

1667

Osoby na materskej
dovolenke

3789

Pracujúci dôchodcovia

Trvalo
bývajúce
obyvateľstvo

Pracujúci (okrem
dôchodcov)

Tab. 15: Základné charakteristiky obyvateľstva obce podľa ekonomických aktivít
Ekonomická aktivita

1900

Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011

Tab. 16: Regióny podľa miery evidovanej nezamestnanosti v SR k 31.8.2014
Územie

Miera evid. nezam. v %

Obec Chorvátsky Grob

5,36

Okres Senec

6,07

Bratislavský kraj

6,35

Slovensko

12,56

Zdroj: UPSVAR, 2014
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Tab. 17: Vývoj počtu evidovaných nezamestnaných v obci Chorvátsky Grob
v období 2013-2014
Počet evidovaných
Počet evidovaných
nezamestnaných k 31.8.2013
nezamestnaných k 31.8.2014
spolu
ženy
muži

102
53
49

102
44
58

Zdroj: UPSVAR, 2014

Tab. 18: Vývoj počtu evidovaných nezamestnaných podľa dĺžky evidencie
v obci Chorvátsky Grob v období 2013-2014
Počet evidovaných
Počet evidovaných
nezamestnaných k 31.8.2013
nezamestnaných k 31.8.2014
dĺžka evidencie
0-3 mesiacov
4-6 mesiacov
7-9 mesiacov
10-12 mesiacov
13-18 mesiacov
19-24 mesiacov
25-30 mesiacov
31-36 mesiacov
37-42 mesiacov
43-48 mesiacov
nad 48 mesiacov

24
24
14
8
16
9
6
0
1
0
0

22
22
13
15
9
7
6
6
2
0
0

Zdroj: UPSVAR, 2014

Tab. 19: Vývoj vekovej štruktúry evidovaných nezamestnaných
v obci Chorvátsky Grob v období 2013-2014
Počet evidovaných
Počet evidovaných
nezamestnaných k 31.8.2013
nezamestnaných k 31.8.2014
veková štrukt.
< 15 rokov
>= 15 do < 16 rokov
>= 16 do < 17 rokov
>= 17 do < 18 rokov
>= 18 do < 19 rokov
>= 19 do < 20 rokov
>= 20 do < 25 rokov
>= 25 do < 30 rokov
>= 30 do < 35 rokov
>= 35 do < 40 rokov
>= 40 do < 45 rokov
>= 45 do < 50 rokov
>= 50 do < 55 rokov
>= 55 do < 60 rokov
>= 60 rokov

0
0
0
0
0
1
12
13
13
22
15
9
5
9
3

0
0
0
0
0
0
9
4
12
25
20
9
11
8
4

Zdroj: UPSVAR, 2014
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Tab. 20: Vývoj počtu evidovaných nezamestnaných podľa KZAM poslednej profesie
v obci Chorvátsky Grob v období 2013-2014
Počet
Počet
evidovaných
evidovaných
nezamestnaných nezamestnaných
k 31.8.2013
k 31.8.2014

podľa KZAM poslednej profesie
0 - Príslušníci ozbrojených síl
1 - Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
2 - Špecialisti
3 - Technici a odborní pracovníci
4 - Administratívni pracovníci
5 - Pracovníci v službách a obchode
6 - Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve
7 - Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
8 - Operátori a montéri strojov a zariadení
9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
N/A - neurčené

0
4
9
2
5
5
0
6
4
2
65

0
9
14
12
5
9
0
3
5
4
41

Zdroj: UPSVAR, 2014

Tab. 21: Vývoj počtu evidovaných nezamestnaných podľa vzdelanostnej štruktúry
v obci Chorvátsky Grob v období 2013-2014
vzdelanostná štruktúra
10 - Neukončené základné vzdelanie
11 - Základné vzdelanie
12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie
13 - Stredné odborné vzdelanie
14 - Úplné stredné odborné vzdelanie
15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie
16 - Vyššie odborné vzdelanie
17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Počet evidovaných
nezamestnaných k 31.8.2013

0
9
23
1
29
9
2
0
29
0

Počet evidovaných
nezamestnaných k 31.8.2014

0
9
6
16
20
13
1
2
33
2

Zdroj: UPSVAR, 2014

Územný plán obce Chorvátsky Grob na rozvojových funkčných plochách predpokladá
z hľadiska celkového potenciálu územia vytvorenie nových pracovných príležitostí v rozsahu
cca 16 009 miest.
Mzdy
Jedným z najdôležitejších ukazovateľov vyspelosti regiónov je cena práce. Cena práce
je nemotivačným faktorom z pozície zamestnávateľa, ak je jej rast rýchlejší než rast
produktivity práce. Súčasná úroveň priemernej nominálnej mesačnej mzdy v okrese Senec
dosahuje 97% celoštátneho ukazovateľa. V roku 2013 priemerná nominálna mesačná mzda
v okrese Senec bola 868 EUR – pričom priemerná nominálna mesačná mzda v SR bola 891
EUR.
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Tab. 22: Regionálna štruktúra priemernej nominálnej mesačnej mzdy v EUR podľa
hospodárskych aktivít SK NACE Rev. 2 v okrese Senec v roku 2013*
Hospodárske odvetvie

Slovenská
Bratislavský kraj
republika

Spolu
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Priemysel spolu
Ťažba a dobývanie
Priemyselná výroba
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a
služby odstraňovania odpadov
Stavebníctvo
Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a
motocyklov
Doprava a skladovanie
Ubytovacie a stravovacie služby
Informácie a komunikácia
Finančné a poisťovacie činnosti
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Odborné, vedecké a technické činnosti
Administratívne a podporné služby
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Vzdelávanie
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
Umenie, zábava a rekreácia
Ostatné činnosti

Okres Senec

891
740
933
932
916
1 396

1 182
813
1 350
1 222
1 319
1 978

868
737
885
99 999
874
99 999

824
815

1 142
1 010

99 999
859

830
819
557
1 646
1 427
898
1 153
651
916
746
866
658
665

1 118
1 023
623
1 906
1 650
1 263
1 338
730
1 141
815
1 048
801
890

891
925
622
1 612
1 119
99 999
759
747
788
609
99 999
644
99 999

Poznámka:
Údaje sú za podniky a organizácie s 2 a viac zamestnancami.
Údaje za SR sú vrátane zamestnancov pracujúcich v zahraničí.
Číslo (99999999) znamená, že údaje nie je možné publikovať pre jeho dôverný údaj.
Dôverné údaje sú to údaje o počte zamestnancov podniku menšom alebo rovnom 10 zamestnancom.
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2014

Ľudia ohrození rizikom sociálneho vylúčenia
Najpočetnejšou skupinou ľudí ohrozených rizikom sociálneho vylúčenia sú
nezamestnaní. V najbližších rokoch bude potrebné sústrediť pozornosť aj na pracovnú silu vo
vekových skupinách nad 50 rokov, ktorí sú ohrození rizikom sociálneho vylúčenia, lebo
väčšinou majú nízku adaptabilitu na meniace sa požiadavky pracovného trhu a majú zväčša
nevyhovujúcu kvalifikáciu, čoho dôsledok je ich nízka atraktivita pre zamestnávateľa (majú
malú šancu uplatniť sa na trhu práce).
Ďalšou skupinou ľudí ohrozených rizikom sociálneho vylúčenia sú starší obyvatelia,
ktorí sú poberateľmi starobných dôchodkov (výraznejšie vyššie vekové kategórie) a
zdravotne, zmyslovo a duševne postihnutí občania. Takíto občania sú v prevažnej miere
poberateľmi invalidných dôchodkov.
Ďalšou významnou skupinou ľudí, ktorých možno zaradiť medzi ohrozených rizikom
sociálneho vylúčenia, sú deti odkázané na pomoc cudzích a prípadne iné sociálne ohrozené
skupiny obyvateľov.
V budúcom období možno predpokladať zvýšený záujem občanov o sociálne služby,
keďže dochádza k starnutiu populácie, čo predstavuje celoeurópsky trend.
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Domový a bytový fond
Úroveň bývania je jednou zo základných charakteristík životnej úrovne obyvateľstva.
Jej vývoj úzko súvisí s rastom počtu obyvateľstva, jeho štruktúrou a rozmiestnením.
Ovplyvňuje úroveň reprodukcie pracovných síl, pôsobí na celkový životný štýl obyvateľstva.
V obci Chorvátsky Grob bol za celé obdobie 2001-2011 zaznamenaný prírastok 1 304
bytov, z toho boli všetky byty v súkromnom tuzemskom vlastníctve. Najväčší prírastok bytov
bol zaznamenaný v r. 2008, a to 341 bytov, taktiež v r. 2009 (208 bytov). Úbytok bytov za
celé sledované obdobie predstavoval len 6 bytov (pričom úbytok bytov v rámci sledovaného
obdobia bol zaznamenaný iba v r. 2005-2008).
V čase SODB 2011 v obci bolo 1465 trvalo obývaných bytov. Na domovom fonde
obce dominantný podiel mali rodinné domy. Veľká časť neobývaných bytov je určitou
rezervou pre skvalitňovanie domového fondu, nakoľko po ich rekonštrukcii sa spravidla
zvýši ich vybavenosť. Počet trvale obývaných bytov v obci Chorvátsky Grob vzrástol za
desaťročie 2001-2011 trojnásobne.
Tab. 23: Základné charakteristiky bytov v obci Chorvátsky Grob – I.

10
0
+

81100

384

15

4080

245

iné
23

do
40

5+

709

družstevné
byty
1

4

71

obecné byty
0

3

podľa veľkosti obytnej
plochy v m²
z toho

475

byty vo vlast.
rodin. domoch
1045

2

321

vlastné byty
v byt. domoch
315

spolu

1

1465

1621

spolu

z toho

520

podľa formy vlastníctva

79

Byty
obývané
podľa počtu obytných
miestností
z toho

Zdroj: SODB 2011, Štatistický úrad SR, 2013

Tab. 24: Základné charakteristiky bytov v obci Chorvátsky Grob – II.

66

872

343

1

1183

23

0

16

13

2

156

0

19

17

s nezistenou obývanosťou

z iných dôvodov

nespôsobilé na bývanie

určené na rekreáciu

zmena vlastníkov

neobývané
podľa dôvodov
neobývanosti
v tom

spolu

žiadny

iný

pevné
palivo

elektrina

bez kúrenia

iný

ústredné
lokálne

ústredné
diaľkové

z toho

plyn

podľa typu kúrenia

kvapalné
palivo

Byty
obývané
podľa zdrojov energie používaných na
vykurovanie
z toho

120

0

Zdroj: SODB 2011, Štatistický úrad SR, 2013
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Trvalo obývané domy vykazujú nepriaznivú vekovú štruktúru, priemerný vek
domového fondu je nad celoslovenským priemerom. Od veku bytov čiastočne závisia aj
všetky ostatné charakteristiky, počínajúc veľkosťou, až po ich technické vybavenie.
Bývanie a jeho úroveň patria k dôležitým aspektom celkových životných podmienok
obyvateľstva. Byt neplní iba materiálnu funkciu prirodzených potrieb rodiny ako základnej
jednotky spoločnosti, ale zároveň je výraznou zložkou kultúrneho štandardu obyvateľstva a
v nemalej miere aktívne pôsobí na regeneráciu ľudí.
Tab. 25: Základné charakteristiky obývaného domového fondu
v obci Chorvátsky Grob
Domy
obývané
podľa formy vlastníctva
z toho
obce

iné
právnické
osoby

kombinácia
vlastníkov

5

1110

0

1

6

28

2001 a
neskôr

štát

27

1991-2000

fyzické
osoby

1199

do roku
1945
1945-1990

iné

1264

podľa obdobia výstavby
z toho

bytové
domy

1432

podľa typu
z toho
rodinné
domy

spolu

iné

spolu

4

74

40

706

290

Zdroj: SODB 2011, Štatistický úrad SR, 2013

Tab. 26: Základné charakteristiky neobývaného domového fondu
v obci Chorvátsky Grob
Domy
neobývané

4

z iných
dôvodov

127

1

1

0

5

156

15

s nezistenou
obývanosťou

16

1

nespôsobilé
na bývanie

nezistené

uvoľnené
na
prestavbu

2001 a neskôr

163

určené na
rekreáciu

1991-2000

zmena
vlastníkov

1945-1990

spolu

podľa obdobia výstavby
v tom
do roku 1945

podľa dôvod neobývanosti
v tom

5

Zdroj: SODB 2011, Štatistický úrad SR, 2013

Tab. 27: Základné charakteristiky obývaných bytov v rodinných domoch
v obci Chorvátsky Grob
Obývané byty v rodinných domoch

1224

5

80

556

533

1024

46

2

945

832

847

podľa
pripojenia

511

na internet

na pevnú
telefónnu linku

osobné
auto

osobný
počítač/
notebook

bez vodovodu

mimo bytu
8

mobilný telefón

podľa vybavenosti
domácností

z toho
v byte
z vlastného
zdroja

120+

81-120

40-80

˂40

spolu

podľa zásobovania vodou
(vodovod)

v byte zo
spoločného
zdroja

podľa celkovej
podlahovej plochy bytu v
m²
z toho

807

Zdroj: SODB 2011, Štatistický úrad SR, 2013
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Tab. 28: Základné charakteristiky obývaných bytov v bytových domoch
v obci Chorvátsky Grob
Obývané byty v bytových domoch

201

1

98

97

4

154

3

0

153

131

129

podľa
pripojenia

76

na internet

na pevnú
telefónnu linku

mobilný telefón

bez vodovodu

mimo bytu

v byte
z vlastného
zdroja
9

osobné
auto

podľa vybavenosti
domácností

z toho
v byte zo
spoločného
zdroja

120+

81-120

˂40

40-80

spolu

podľa zásobovania vodou
(vodovod)

osobný
počítač/
notebook

podľa celkovej
podlahovej plochy bytu v
m²
z toho

123

Zdroj: SODB 2011, Štatistický úrad SR, 2013

Celkový charakter životnej úrovne obyvateľstva sa prejavuje rastom hmotnej spotreby
obyvateľstva a jej kvality. Konkrétnym prejavom toho je vysoká vybavenosť domácností
predmetmi dlhodobej spotreby.
Tab. 29: Vývoj počtu postavených rod. domov a byt. domov v obci v období 2007-2013
Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Stav bytov (v RD aj v bytových domoch)

1134

1473

1681

1794

1866

2043

2200

Zdroj: Obecný úrad

Celková kapacita funkčných plôch na bývanie z hľadiska počtu obyvateľov
Počet obyvateľov na funkčných plochách určených na bývanie bude závisieť
predovšetkým od rozmiestnenia novej bytovej výstavby na území obce Chorvátsky Grob.
Územným plánom obce navrhovaná nová bytová výstavba by sa mala realizovať v
rozsahu 3 813 b.j. v rodinných domoch (39,9 % objemu novej bytovej výstavby) a 5 749 b.j.
v bytových domoch (60,1 % objemu novej bytovej výstavby), čo predstavuje disponibilné
plochy pre cca 25 238 obyvateľov. Celkový potenciál územia, vrátane nových rozvojových
plôch určených na bývanie, predpokladá v obci Chorvátsky Grob cca 33 361 obyvateľov. Na
základe týchto úvah Územný plán obce predpokladá, že v obci Chorvátsky Grob je z hľadiska
celkového potenciálu územia možné umiestniť cca 12 612 bytov pre cca 33 361 obyvateľov.
Tab. 30: Počet bytov v obci Chorvátsky Grob v r. 2001 (stav k 26.5.), 2011 (stav
k 21.5.), predpoklad v roku 2022 a z hľadiska celkového potenciálu územia
obdobie

počet
obyvateľov

počet
bytov

počet
obyv./byt

2001

1587

488

3,25

2011

3789

1465

2,59

2022

7686-8246

2911-3123

2,64

Celkový potenciál územia

33361

12616

2,64

Zdroj: Územný plán obce
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Dopravná a technická infraštruktúra
Rozvoj infraštruktúry je jedným zo základných predpokladov rozvoja každého
regiónu i obce a výrazne ovplyvňuje hospodársky potenciál, spôsob života a životnú úroveň
obyvateľstva. Záujmové územie Chorvátskeho Grobu leží vo veľmi citlivom priestore najmä
vzhľadom na vonkajšie faktory (blízkosť hlavného mesta SR - Bratislavy), ktoré
rozhodujúcou mierou vplývajú na formovanie územia, kvalitu jeho vnútornej infraštruktúry.
Dopravná infraštruktúra
Kvalitná dopravná infraštruktúra a dobrá dopravná dostupnosť sú základné
predpoklady rozvoja obce, ktoré významne ovplyvňujú jej hospodársky potenciál, spôsob
života i životnú úroveň jej obyvateľov. Veľký význam dopravy je daný jej podstatným
vplyvom na efektivitu dovozu vstupov do územia a vývozu výstupov výroby z daného
územia.
Záujmové územie sa nachádza v blízkosti križovatiek viacerých ciest európskeho
významu, čo v budúcnosti môže znamenať silný rozvojový impulz pre daný región. Obec má
veľmi dobrú dopravnú polohu aj vo vzťahu k diaľničnému systému Európy: cez obec
prechádza diaľnica D1. Obec leží severne od diaľnice D1.
Diaľnica D1 patrí medzi najvyťaženejšie cestné ťahy na území Slovenskej republiky.
Okrem diaľnice D1, bude mať na rozvoj územia významný vplyv aj novopripavovaná
diaľnica D4 Jarovce - Rača, ktorá bude prechádzať západne od obce.
Z hľadiska rozvoja územia s ohľadom na diaľnice D1 a D4, budú mať vplyv na
územie križovatka Triblavina na diaľnici D1, ktorá prepojí diaľnicu s pripravovaným
prepojením ciest I/61 a II/502 a križovatka Čierna Voda 2, ktorá prepojí diaľnicu D4 s cestou
III/5021. Okrem diaľnic v území sa za najvýznamnejšie cesty na území obce Chorvátsky
Grob považujú cesty III/5021, III/5022 a III/50212.
Jeho hlavné dopravné napojenie je zabezpečené prostredníctvom ciest III/5021 a
III/5022, ktorá sa napája na Seneckú cestu I/61. Hlavné prepojenie medzi Chorvátsky Grob a
Čierna Voda je cestou III/50212.
Diaľnica D1 patrí medzi najvýznamnejšie komunikačné osi v strednej Európe.
V budúcnosti teda nevyhnutnou úlohou bude využiť prítomnosť tohto komunikačného
systému (bude potrebné zlepšiť infraštrukturálne prepojenia na D1).

Cestná infraštruktúra
Najvýznamnejším cestným ťahom prechádzajúcim cez riešené územie je diaľnica D1
(E571), ktorá je jedným z najvýznamnejších cestných ťahov Slovenska. V blízkosti obce
prechádza aj cesta I. triedy I/61 (Bratislava – Trnava – Trenčín) a cesta II. triedy (II/502).
Miestne komunikácie majú bezprašnú povrchovú úpravu (všetky miestne
komunikácie majú spevnený povrch) a rôzne šírkové a smerové usporiadanie.
Z pohľadu pešej dopravy je najmä územie Čiernej Vody využívané v menšej miere. V
území chýbajú samostatné chodníky i vzájomné prepojenia medzi jednotlivými obytnými
súbormi.
V strednodobom horizonte pre bezpečnosť cestnej premávky je potrebné ďalej rozvíjať
miestny systém chodníkov (vytvorením plnohodnotnej siete peších komunikácií, ktoré by
zabezpečili prepojenie jednotlivých častí obce ako i vytvorenie rekreačných trás vo väzbe na
plochy parkovo upravenej I prírodnej zelene pozdĺž toku Čiernej vody), ako aj skvalitniť
miestne komunikácie, realizovať rekonštrukciu miestnych komunikácií.
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Z hľadiska cestnej dopravy má na predmetné územie obce, v súčasnosti, najväčší
vplyv výstavba diaľničnej križovatky Triblavina a prepojenie križovatky s cestou III/5021 a
III/50212. Križovatka dopravne prepojí diaľnicu D1 s existujúcim i novonavrhovaným
zastavaným územím obce Chorvátsky Grob a súčasne zabezpečí zlepšenie dopravnej obsluhy
širšieho územia.
Železničná doprava
Obec Chorvátsky Grob nie je priamo napojená na európsky železničný systém. V
súčasnosti územím obce neprechádza žiadna železničná trať. Obsluha územia je zabezpečovaná z
najbližších železničných staníc v Bernolákove a Vajnoroch, nachádzajúcich sa približne vo
vzdialenosti 6 km, a prostredníctvom železničnej stanice v Pezinku vzdialenej cca 7 km.
Územný plán obce Chorvátsky Grob, v súlade s rozvojovými zámermi Bratislavského
samosprávneho kraja ráta s vybudovaním novej regionálnej (prímestskej) železničnej trate,
ktorá by prepojila železničnú stanicu Bratislava – Vajnory so stanicou v Pezinku. Na
uvedenej trati sú navrhované na území Chorvátskeho Grobu 2 železničné zastávky.
Umiestené sú v centrálnych polohách rozvojových území tak, aby umožnili ich využívanie,
čo najširšiemu okruhu budúcich obyvateľov a návštevníkov. Vo väzbe na tieto zastávky
riešenie ráta s umiestnením veľkokapacitných parkovísk a zastávok autobusovej dopravy.
Účelom prímestskej koľajovej trate je zabezpečiť osobnou železničnou dopravou
bezpečnú a rýchlu prepravu obyvateľov po sieti ŽSR nielen do centra Bratislavy, ale aj do
ostatných častí hlavného mesta a tým výrazne obmedziť podiel automobilovej dopravy v
tomto území. Koľajové prepojenie je navrhnuté ako prípojná jednokoľajová trať pre osobnú
dopravu. Trať sa navrhuje ako elektrifikovaná striedavou napájacou sústavou tak, aby
umožnila po dobudovaní TEN-T aj prevádzkovanie priamej vozby vlakových súprav.
Železničná trať je navrhnutá na min. rýchlosť 40 km/h.
Hromadná doprava
Integrovaný regionálny systém hromadnej dopravy zabezpečuje organizáciu a
prepojenie hlavných zložiek hromadnej cestnej dopravy v hlavných smeroch pohybu
cestujúcich, ktorými pre riešené územie sú:
 cesty do okresného centra Senec,
 cesty do hlavného mesta Bratislava.
Najväčší podiel na hromadnej preprave osôb do zamestnania, škôl, úradov a za nákupmi
má autobusová preprava prostredníctvom prímestských liniek, ktoré zabezpečuje prevažne Slovak
Lines a.s..
Ostatné druhy dopravy
Cyklistická doprava
Konfigurácia terénu, rozmiestnenie funkcií bývania, vybavenosti, práce, rekreácie a
relatívne málo frekventovaný charakter dopravy v sídle dávajú predpoklady k
významnejšiemu postaveniu bicyklovej dopravy ako jedného zo základných vnútrosídelných
dopravných systémov a ekologicky najefektívnejšieho druhu dopravy.
Z hľadiska cyklistickej dopravy je územie obce využívané minimálne. Všetky cyklotrasy sú
vedené po existujúcich cestách a z hľadiska bezpečnosti cyklodopravy a plynulosti
automobilovej dopravy je toto riešenie nevhodné. Smerovanie lokálnych cyklistických trás je
orientované na vzťahy na centrálnu časť obce.
Rozvoj cykloturistiky, ako aj zvýšenie bezpečnosti cyklistov na cestách si vyžaduje
výstavbu nových cyklociest, ktoré budú vedené oddelene od štátnych ciest s vysokou
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dopravnou intenzitou, resp. od navrhovaných zberných komunikácií. Sieť navrhovaných
cyklotrás dopĺňa existujúcu sieť cyklotrás v okolí, čím vytvára ucelenú sieť. Navrhované
cyklotrasy rovnako rešpektujú i zámery na rozvoj cyklodopravy okolitých obcí.
V oblasti Chorvátskeho Grobu sú v zmysle "Koncepcie rozvoja siete cyklotrás na
území Bratislavského samosprávneho kraja" navrhované:
 cyklotrasa č. 23 - "ŠÚRSKY OKUH". Predmetná cyklocesta je vedená po
ceste III/5021 v smere Vajnory - Slovenský Grob, značená je zelenou farbou
 cyklotrasa č. 24 - "CYKLOTRASA HAMULIAKOVO - ŠÚR". Cyklotrasa je
vedená popri Šúrskom kanále, značená je zelenou farbou.
 cyklotrasa č. 25 - "BERNOLÁKOVSKO - KARPATSKÁ CYKLOTRASA".
Cyklotrasa je vedená po ceste III/5022 v smere Bernolákovo - Ch. Grob - S.
Grob - Pezinok, značená je zelenou farbou
 "žltá" cyklotrasa - Ivanka pri Dunaji - Čierna Voda predstavuje prepojenie
Seneckej cyklomagistrály (modrá farba, č. 2) so Šúrskym okruhom (zelená
farba, č. 23). Cyklotrasa začína v obci Ivanka pri Dunaji na ulici
Bernolákovskej (cesta III/06166). Ďalej pokračuje po Nádražnej ulici a križuje
cestu I/61. Od cesty I/61 je vedená v súbehu s účelovou komunikáciou v smere
do obce Chorvátsky Grob, m.č. Čierna Voda. Koniec cyklotrasy je na ceste
III/5021 v križovatke ulíc Vajnorská a Triblavinská.
Letecká doprava
Najbližšie letisko s verejnou prepravou osôb a nákladov sa nachádza
v susednej Bratislave vo vzdialenosti približne 8,5 km.- Letisko M. R. Štefánika je najväčším
medzinárodným letiskom na Slovensku.
Zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou
Obec má vybudovaný verejný vodovod. Stav vodovodnej siete umožňuje väčšine
obyvateľov obce, ako aj organizáciám a podnikateľom napojiť sa na pitnú vodu z verejného
vodovodu. Riešené územie je zásobované kvalitnou pitnou vodou.
Kanalizácia a čistenie odpadovej vody
Verejná kanalizačná sieť v obci je vybudovaná. V obci sa nachádza aj čistiareň
odpadových vôd. Dažďové vody z komunikácií, z nehnuteľností a zo spevnených plôch sú
odvádzané jestvujúcimi prícestnými odvodňovacími rigolmi.
Zásobovanie elektrickou energiou, verejné osvetlenie
V súčasnosti obec Chorvátsky Grob je zásobovaná elektrickou energiou na dobrej
úrovni, výkon transformátorov vyhovuje súčasným požiadavkám obce. Verejné osvetlenie je
vyhovujúce.
Zásobovanie plynom
Obec Chorvátsky Grob je plno plynofikovaná. Zemný plyn je v prevažnej miere
využívaný na vykurovanie, prípravu teplej vody a varenie. V prípade výstavby nových
rodinných domov, objektov občianskej vybavenosti je možnosť predĺženia plynových
rozvodov k týmto objektom.
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Telekomunikácie
Rozvoj telekomunikácií za posledné desaťročie zaznamenal výrazný kvantitatívny i
kvalitatívny rast, predstihujúci mnohonásobne rozvoj ostatných odvetví technickej
infraštruktúry. Je to jednak prestavbou a rekonštrukciou pevnej telefónnej siete a ústrední, ale
hlavne rozvojom mobilných telefónnych systémov a ich plošného uplatnenia a rozvojom
internetovej siete.
Obec má dobré pokrytie signálom všetkých mobilných operátorov: Orange a.s., Slovak
Telekom a.s. a O2 Slovakia s.r.o.. V obci je dostupný širokopásmový internet.

Hospodársko-ekonomický potenciál obce
Ekonomický potenciál obce je vyšší ako priemer Slovenska (čo naznačovali aj
ukazovatele, ako priemerná mesačná nominálna mzda a vzdelanostná štruktúra pracovnej sily
v predchádzajúcich kapitolách).
Širší priestor obce – okres Senec – patrí do kategórie priemyselno-službových
regiónov SR. Z pohľadu makroekonomickej štruktúry rozhodujúce postavenie majú služby a
priemysel - odvetvia náročné na kvalifikačnú úroveň pracovnej sily.
Poľnohospodárstvo
Poľnohospodárstvo je najrozšírenejšou aktivitou v záujmovom území. Celková
výmera poľnohospodárskeho pôdneho fondu v obci je 973 ha, čo predstavuje 64,4 % z jej
celkovej výmery. O intenzívnej poľnohospodárskej výrobe svedčí aj vysoký podiel
poľnohospodárskej pôdy využívanej ako orná pôda – 92,7 %.
Tab. 31: Štruktúra poľnohospodárskeho pôdneho fondu obce (v m²)
Celková výmera
p. p.

Orná pôda

Chmeľnice

Vinice

Záhrady

Ovocné
sady

Trvalé trávne
porast

9 732 887

9 025 268

0

44 318

361 060

47 736

254 505

Poznámka: stav k 31.12.2013
Zdroj: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, 2014

V transformačnom procese novozaložené subjekty uprednostnili v podmienkach
vysokej rizikovosti poľnohospodárskej výroby najmä právne formy s nižšou mierou osobnej
zodpovednosti za záväzky podniku, väčšina účastníkov poľnohospodárskej produkcie
mikropriestoru obce je aktívna v právnej forme spol. s r.o..
Rastlinná produkcia je výrazne ovplyvňovaná produkčným potenciálom pôd.
Záujmový región patrí do vysokoprodukčnej poľnohospodárskej oblasti Slovenska, dobré
prírodné a klimatické podmienky územia vytvorili predpoklady pre pestovanie všetkých
poľnohospodárskych plodín Slovenska.
Rastlinná výroba regiónu obce sa zameriava prevažne na výrobu obilnín (najviac sa
pestujú pšenica ozimná a jarná, sladovnícky jačmeň, kukurica na siláž a krmivo), ktoré
zaberajú plochu tradične viac ako 2/3 ornej pôdy. V obci veľkú tradíciu má ovocinárstvo
a vinohradníctvo. Ovocné sady predstavujú 3,2% rozlohy územia obce. Výmera viníc
predstavuje až 2,9% rozlohy územia obce.
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V súčasnosti živočíšna výroba v riešenom území nemá veľký význam. V obci (ako i v
jej mikropriestore) v minulosti veľký význam mal chov hydiny v prídomových
hospodárstvach.
Všetky opatrenia v poľnohospodárskej výrobe sa musia smerovať k tomu, aby sa
dosiahla primeraná rentabilita výroby, za dodržania pravidiel ochrany vôd, pôdy a ovzdušia.
Z ekologického hľadiska je dôležité podstatné obmedzenie používania anorganických hnojív
a chemických prípravkov na ochranu rastlín. V rastlinnej výrobe sa i do budúcnosti
predpokladá zachovanie jej intenzity s podmienkou udržiavania ekologickej stability
poľnohospodárskej krajiny.
Predmetné územie patrí k málo lesnatým územiam SR, lesnatosť k.ú. obce je
extrémne nízka – podiel lesného pôdneho fondu je len 1,1%.
Priemysel
V dôsledku ekonomicko-geografickej polohy obec má veľmi slabú výrobnú funkciu,
obec slúži predovšetkým na bývanie. Priemyselná výroba obce je veľmi slabá, toto odvetvie
zastupujú predovšetkým samostatne zárobkovo činné osoby so svojimi domácimi aktivitami,
ako stolárstvo, výroba ostatných výrobkov z dreva; výroba výrobkov z korku, slamy a
prúteného materiálu, pilovanie a hobľovanie dreva, výroba ostatných plastových výrobkov,
výroba a montáž plastových, hliníkových okien a posuvných systémov atď.
Medzi základné ciele obce z hľadiska riešenia rozvoja priemyselnej výroby patrí
vytvorenie podmienok pre rozvoj hospodárskych aktivít obce, pre tvorbu nových pracovných
príležitostí a rozvoj zamestnanosti na území obce.
Trhové služby, maloobchod
Škála poskytovaných služieb v obci je široká. Služby vo väčšine prípadov rozvíjajú na
základe živnostenských oprávnení a v prevažnej miere v priestoroch rodinných domov
(prípadne vo vyčlenených priestoroch pre tento účel). V obci sa nachádzajú služby, ako:
poskytovanie služieb stravovania, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
obchodná činnosť s ovocím, zeleninou a kvetmi, reklamná a propagačná činnosť, predaj na
priamu konzumáciu nealkoholických nápojov, vína, piva, kávy a destilátov, poradenská
činnosť v oblasti podnikania, požičovňa osobných motorových vozidiel a motocyklov atď.
Záverečnú časť pohybu materiálnych produktov na ich ceste od výroby k spotrebe
zabezpečuje maloobchod, ktorého cieľom je predaj vyrobených tovarov spotrebiteľom. Sieť
maloobchodných predajní, pohostinstiev, kaviárni a reštaurácií je vyhovujúca. Zo zariadení
vyššieho významu poskytujúcich obyvateľom obce a spádovým oblastiam komplexnú
občiansku vybavenosť sa v Chorvátskom Grobe (v miestnej časti Čierna Voda) nachádza
Centrum Monar, ktoré centrum má obchodno-relaxačný charakter a ktorého cieľom je
zabezpečiť okolitým obytným zónam a spádovým oblastiam komplexné sociálne vybavenie.
V jeho blízkosti je supermarket Tesco. V lokalite Centrum na Čiernej Vode sa plánuje
výstavba predajne COOP Jednota Tempo SUPERMARKET.
Priemerný obrat maloobchodov na jedného obyvateľa je vyšší než celoslovenský
priemer, čo je dôvodom dobrých finančných príjmov tunajšieho obyvateľstva. Zariadenia
peňažných služieb v obci sa nenachádzajú.
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Podnikateľská aktivita
Z celkového počtu podnikateľských subjektov v obci vyše 90% tvoria fyzické osoby.
Podnikateľská aktivita vyjadrená podielom fyzických a právnických osôb na celkovom počte
obyvateľstva je relatívne dobrá. Rozhodujúca väčšina podnikateľov vyvíja svoju činnosť
v službách.
Z pohľadu zamestnanosti efektívna by bola podpora aktivít vykonávaných fyzickými
osobami v rámci živnostenského podnikania.
Tab. 32: Vývoj počtu právnických osôb v obci v období 2004-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
29

34

39

54

71

82

114

143

175

204

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2014

ˇ
Tab. 33: Vývoj počtu právnických osôb ziskových v obci v období 2004-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
13

18

21

33

49

60

89

116

142

169

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2014

Tab. 34: Vývoj počtu právnických osôb neziskových v obci v období 2004-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
16

16

18

21

22

22

25

27

33

35

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2014

Tab. 35: Vývoj počtu fyzických osôb – podnikateľov v obci v období 2004-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
116

118

132

156

174

189

207

239

257

273

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2014

Tab. 36: Vývoj počtu fyzických osôb – živnostníkov v obci v období 2004-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
115

116

130

155

173

188

202

232

247

259

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2014

Tab. 37: Vývoj počtu fyzických osôb v kategórii slobodné povolania v obci
v období 2004-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0

1

1

0

0

0

4

6

9

13

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2014

Tab. 38: Vývoj počtu fyzických osôb – samostatne hospodáriacich roľníkov v obci v období
2004-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2014

Najväčší zamestnávatelia v obci k 1.9.2014:
 TESCO, obchodný reťazec,

30





PD Družstvo Bernolákovo - Chorvátsky Grob, rastlinná a živočíšna výroba,
Autolandia, s.r.o., autovrakovisko,
Základná škola s materskou školou v Chorvátskom Grobe.

Pre rozvoj výrobno-obchodných aktivít je významnou lokalitou územie, ktoré leží
v južnej časti katastra Chorvátsky Grob, v dotyku s diaľnicou D1. Táto ťažisková poloha
tvorí predpoklad pre vytvorenie nového výrobno-obslužného centra, ktoré vytvorí
predpoklady pre prilákanie nových investorov do územia ako aj vznik nových pracovných
príležitostí a rozšírenie škály poskytovaných služieb.
Cestovný ruch
Cestovný ruch je interdisciplinárne odvetvie hospodárstva, na jeho realizácii sa
podieľa mnoho ďalších oblastí, ako sú poľnohospodárstvo, priemysel, stavebníctvo, služby a
pod. Predstavuje komplex vzťahov a javov, ktoré výrazne prispievajú k tvorbe pracovných
miest, navyše investičné náklady na pracovné miesta sú nižšie než v priemysle.
Národný program rozvoja cestovného ruchu SR na základe zhodnotenia ponukovej
stránky územia a jeho vybavenosti a posúdenia dlhodobých vývojových tendencií dopytu v
cestovnom ruchu navrhuje rozvíjať nasledovné nosné formy cestovného ruchu: a) Letná
rekreácia, pri vodných plochách založená na kúpaní a vodných športoch, hobby turizmus,
cykloturizmus, rôzne alternatívne tzv. soft formy cestovného ruchu, poľovnícky cestovný
ruch, rôzne športy. b) Mestský a kultúrny cestovný ruch. c) Zdravotný cestovný ruch v jeho
klasickej liečebnej podobe, ktorý je potrebné zachovať a popritom rozvíjať zdravotný
cestovný ruch (relax, fitnes, prevencia, skrášľovanie, kondícia), ktorý začína prudko rásť
prakticky v celosvetovom rozsahu. d) Vidiecky cestovný ruch a agroturistika. e) Doplnkové
formy cestovného ruchu.
Na základe hore uvedenej klasifikácie nosných foriem cestovného ruchu Slovenska
obec Chorvátsky Grob má reálny potenciál predovšetkým pre rozvoj:
 vidieckej turistiky vrátane agroturistiky.







V obci Chorvátsky Grob turisticky najhodnotnejšími lokalitami sú:
Chránená prírodná rezervácia Šúr – ktorá rezervácia jedinečnou prírodnou
rezerváciou (od roku 1952) so slatinnojelšovým lesom a mnohými chránenými
rastlinnými a živočíšnymi druhmi. Južnú časť tvorí chránený Panónsky háj s dubovobrestovým porastom a teplomilnými druhmi rastlín. Je vyhľadávaným miestom pre
botanikov a zoológov. Prastarý Šúr bol osídlený ľudom mladšej doby kamennej na
rozhraní 4. a 3. tisícročia p.n.l.. Predmetom ochrany je mokraď s výskytom vzácnej
flóry a fauny v prostredí izolovaného zvyšku pôvodného barinato-slatinného
jelšového lesa s rašeliniskom. Súčasťou je riedky dubovo-brestový les nazývaný
Panónsky háj. Lokalita bola 2. júla 1990 zaradená do zoznamu ramsarských lokalít
medzinárodného významu. Náučný chodník prírodné klenoty Šúru – trasa chodníka sa
začína pri Fanglovom potoku – je nenáročná ale nezvyčajná, ďalej pokračuje,
prechádza okolo rybníka, Biologickej stanice Prírodovedeckej fakulty UK, ďalej cez
Panónsky háj a končí pri cestnej komunikácii na Čiernej Vode.
rímskokatolícky kostol Krista Kráľa z roku 1589,
kaplnka Najsvätejšej Trojice z roku 1880,
Jazdecký klub TJ Elán pri Hoteli Kamila na Čiernej Vode - v jazdeckej škole je k
dispozícii pre deti aj dospelých 40 trénovaných koní, ktoré poskytujú základy
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rekreačného aj športového jazdenia. Na prislúchajúcom jazdeckom štadióne sa
pravidelne konajú preteky vo všetkých disciplínach jazdeckého športu ako skoky,
drezúra, western, záprahy, voltíž. Jazdecký areál okrem krytej haly poskytuje
návštevníkom aj vychádzky do Národnej prírodnej rezervácie Šúr a Malých Karpát.
Súčasť hotelového komplexu Kamila tvorí aj golfový areál, ktorý má k dispozícii
driving range, letný green s piatimi cvičnými jamkami, tréningové bunkre, vodnú prekážku,
6-jamkové znormované ihrisko, proshop a klubovňu. Súčasťou areálu je aj najstarší golfový
klub na Slovensku Golf Club Elán.
V časti Čierna Voda sa nachádzajú aj dva tenisové antukové kurty, ktoré sú prekryté
nafukovacou halou a v noci osvetlené. Kurty poskytujú športové vyžitie nielen pre miestnych
obyvateľov, ale aj pre návštevníkov hotela Kamila.
Územný plán obce Chorvátsky Grob navrhuje Nadregionálne centrum zotavenia,
športu a rekreácie v blízkosti termálneho vrtu, čo dáva veľký predpoklad rozvoju
kúpeľníctva a jemu prislúchajúcim doplnkovým funkciám. Popri kongresovom centre, hoteli
a zábavnom parku, je to ideálna kombinácia oddychových mestotvorných aktivít k
vybavenostnej základni územia.
V záujmovom regióne okrem vyššie uvedených foriem cestovného ruchu sú veľmi
dobré predpoklady aj pre kulinársku turistiku - návštevníkov obce môže prilákať aj
vychýrenou chorvátskou a slovenskou kuchyňou. Kuchyňa obce (ako i jej mikropriestoru),
ktorá je vzácnou zmesou tradícií a kultúr (ktoré sa na tomto území dlhodobo dotvárali), je
oddávna založená na troch princípoch: vynikajúca kvalita surovín, generáciami k dokonalosti
dopracované tradičné receptúry a dostatok času a poctivosti pri príprave jedál (varenie je
doteraz v mnohých rodinách láskyplným obradom).
Atraktívnym prvkom obce je chorvátska tradícia v miestnej kultúre. V 16. storočí prišli
na územie Chorvátskeho Grobu chorvátsky kolonisti. Chorváti sa zaoberali
poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Rozvinula sa domáca výroba a ľudový výtvarný
prejav - rezbárstvo, čipkárstvo, výšivkárstvo a maliarstvo. V rokoch 1634 - 1780 v obci žilo
čisto chorvátske obyvateľstvo. K výraznému ústupu chorvátčiny došlo začiatkom 20.
storočia, no jeho prítomnosť pretrváva v obci až dodnes.
Ubytovacie zariadenia sú nevyhnutnou podmienkou vzniku i rozvoja cestovného ruchu.
Ubytovacie služby v obci sú na dobrej úrovni. Vybrané ubytovacie služby v obci:
 Hotel Kamila (kap. 52 lôžok) – boutique hotel ktorý ponúka pohodlné ubytovanie,
zázemie pre obchodné stretnutia, firemné školenia či semináre, zaujímavý sprievodný
program a rozľahlý areál na teambuildingové a športovo-relaxačné aktivity.
K dispozícii je jazdecký areál s viac než 40 koňmi a bezprostredne na nádvorí hotela
sa nachádza golfová akadémia, ktorá ponúka kompletné výukové a tréningové plochy
pre začiatočníkov aj pokročilých.
 Ubytovňa Alego (kap. 50 lôžok) – poskytuje aj stravovanie.
Cestovný ruch v mikropriestore obce
Rozvoj cestovného ruchu v obci je úzko spojené s rozvojom cestovného ruchu v
regióne obce a preto i tento materiál posudzuje stav a navrhuje rozvoj cestovného ruchu v
tomto kontexte.
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Širší priestor obce sa vyznačuje diverzitou vidieckej krajiny, zachovalým jedinečným
ľudovým umením, zvykmi a folklórom, čo vytvára priaznivé predpoklady pre rozvoj
vidieckeho turizmu a agroturistiky.
V mikropriestore obce najvýznamnejšími turistickými cieľmi sú:
 mesto Bratislava – hlavné mesto SR,
 mesto Pezinok,
 mesto Senec – Slnečné jazerá a Aquapark,
 mesto Modra,
 mesto Svätý Jur,
 lokality vínnej turistiky v blízkych obciach - Malokarpatská vínna cesta,
 pohorie Malé Karpaty.
Súčasná úroveň návštevnosti obce je nízka, potenciál cestovného ruchu sa ešte
nevyužíva. V blízkej budúcnosti prvoradou úlohou pre rozvoj cestovného ruchu v obci bude:
 rozvíjať a skvalitniť služby cestovného ruchu (je potrebné zlepšovať podmienky
a podporovať rozvoj reštauračných a ubytovacích služieb v obci),
 rozvíjať kvalitnú propagáciu a marketingové aktivity produktov a tak
zabezpečovať efektívne využitie už existujúcich, ako aj plánovaných služieb
cestovného ruchu.
V strednodobom horizonte je potrebné zvyšovať atraktivitu obce pre rozvoj
cestovného ruchu:
 vypracovaním stratégie rozvoja turizmu,
 vydávaním propagačných materiálov a organizovaním podujatí na propagáciu
rôznych foriem turizmu v obci.
Občianska vybavenosť obce
Občiansku vybavenosť v obci charakterizujú zariadenia v oblasti administratívy,
kultúry, športové a sociálne zariadenia. Vybavenosť obce službami je rozmanitá a ich účel
závisí od ľudských zdrojov, tradícií, podmienok a špecifických daností okolitého
mikropriestoru.
Administratíva
V zmysle zákona o obecnom zriadení obec má dva orgány: obecné zastupiteľstvo
a starosta obce. Každý z orgánov obce má svoje samostatné postavenie dané ústavou a
zákonmi a nie sú vo vzťahu vzájomnej podriadenosti či nadriadenosti. Obyvatelia obce
nepriamo, prostredníctvom týchto dvoch orgánov vykonávajú samosprávu obce. Ďalšie
orgány, ako je napr. obecný úrad, komisie a pod. sú len odvodenými orgánmi obecného
zastupiteľstva. Obecný úrad, ktorý je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu,
zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj
orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
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Tab. 39: Spádovosť obce Chorvátsky Grob
Ukazovateľ
Sídlo matričného úradu
Sídlo pracoviska daňového úradu
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru
Sídlo Okresného súdu
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
Sídlo pracoviska obvodného úradu
Sídlo Územnej vojenskej správy
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia

Miesto
Chorvátsky Grob
Bratislava - Petržalka
Bernolákovo
Pezinok
Pezinok
Senec
Bratislava - Nové Mesto
Senec
Senec

Stav k 31.12.2012
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2014

Tab. 40: Inštitúcie a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chorvátsky Grob
názov

adresa

činnosť

kontakt

Dk Drobček

Mila Urbana 6
Chorvátsky Grob

Organizované stretávanie
sa rodičov a detí vo veku
0-6; sprievodné akcie –
Mikuláš, výlety

Noskovičová Lucia
0902 360 116

Obecná rada mládeže

Rubínova 1
Chorvátsky Grob

Organizované stretnutia
s mládežou v obci

Tomanová Mária
0903 753 653

Základná škola
s materskou školou

Školská 4
Chorvátsky Grob

PhDr. Daniela Leštinská
– riaditeľka
02/45996410

Zdroj: Obecný úrad, 2014

Školstvo
V obci sa nachádza 1 základná škola s materskou školou (v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce) a 1 súkromná materská škola. Jestvujúca základná škola v obci Chorvátsky
Grob je neplnoorganizovaná, s výukou len na 1. stupni ZŠ. Preto dlhodobou prioritou Obce
Chorvátsky Grob je výstavba plnoorganizovanej základnej školy pre cca 700 žiakov v 27
triedach, s kvalitným športovým vybavením v miestnej časti Čierna Voda, aj s možnosťou
rozšírenia o triedy osemročného gymnázia. Vyše 700 detí navštevuje základnú školu 5-25
km mimo obce Chorvátsky Grob napr. v mestskej časti Bratislava – Vajnory (štátna i
cirkevná ZŠ), MČ Bratislava – Rača, MČ Bratislava – Ružinov, MČ Bratislava – Staré
Mesto, v obci Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, v Slovenskom Grobe a i.
Tab. 41: Vybrané charakteristiky materských škôl v obci Chorvátsky Grob k 15.9.2013
Územie, adresa

Zriaďovateľ

Materská škola pri ZŠ * 90025 Chorvátsky Grob, Pezinská 9
Materská škola pri ZŠ * 90025 Chorvátsky Grob, Školská 4
Súkr. MŠ * 90025 Chorvátsky Grob, Suché miesto 2/A

Obec Chorvátsky Grob
Obec Chorvátsky Grob
MAKRO spol. s r.o.

Triedy MŠ so
starostlivosťou

Príprav.
triedy

celodennou

v minulom
škol. roku

Učitelia

deti triedy deti
98
1 17
129
3 61
64
1
8

10
12
8

triedy
5
6
4

Zdroj: Centrum vedecko technických informácií SR, 2014
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Tab. 42: Vývoj počtu detí a žiakov v MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Chorvátsky Grob
Školský rok

ZŠ s MS Chorvátsky Grob - spolu

2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Z toho ZŠ

128
135
156
192
219
228
314
331
335

Z toho MŠ

38
43
37
48
53
72
85
104
127

90
92
119
144
166
156
229
227
208

Zdroj: Obecný úrad, 2014

Analýza potreby budovania školy v obci Chorvátsky Grob
Analýza vychádza z podkladov evidencie obyvateľov obce, údaje boli poskytnuté v štruktúre
podľa veku a členením podľa bydliska na starú časť Chorvátskeho Grobu (kde v súčasnosti
existuje kapacitne nedostatočná ZŠ s prvým stupňom) a na novú časť – Čiernu Vodu, kde nie
je žiadna ZŠ. Z matriky je zrejmé, že pomer počtu detí zo starej časti k počtu detí z novej
časti obce je v každej vekovej kategórii 1:2 resp. 1:3. Je preto nevyhnutné rozšíriť kapacitu
v starej časti a vybudovať novú školu v novej časti.
V súčasnosti má ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob 104 žiakov v prvom až štvrtom ročníku ZŠ
v budove na Školskej 4 v starej časti obce a 220 detí v 11 triedach MŠ (6 v starej časti obce
a 5 v elokovanom pracovisku v novej časti obce v prenajatých priestoroch).
V tabuľke A a B sú spracované údaje pre nasledujúce školské roky, pričom tabuľka B je pre
novú budovu v novej časti obce, ktorá by mohla byť uvedená do činnosti od školského roka
2015/2016, tabuľka A ukazuje vývoj v starej časti obce za predpokladu, že od školského roku
2015/2016 ju budú navštevovať noví žiaci s bydliskom v starej časti obce, doterajšie
kolektívy sa nebudú meniť.

TabA. ZŠ Chorvátsky Grob - Počet detí v ročníku zo štatistiky obyvateľstva podľa veku /
počet tried
školský rok/počet
tried

1.roč.

2.roč.

3.roč.

4.roč.

5.roč.

6.roč.

7.roč.

8.roč

2014/2015/
7
2015/2016/
7-8
2016/2017/
9
2017/2018/
10-11
2018/2019/
9-13
2019/2020/
10-14

47/3

37/2

27/1

23/1

27/1*

47/2

37/2

27/1

23/1

31/2

27/1

47/2

37/2

27/1

20/1**

30/2

31/2*

27/1

47/2

37/2

22/1**

20/1

23/1*

30/1*

31/2*

27/1

47/2

32/2-1**

22/1

20/1

26/1*

23/1

30/1

31/2-1

27/1

42/2**

32/2-1

22/1

9.roč.

20/1

*deti pravdepodobne nenastúpia všetky a bude len 1 trieda.
** úbytok do 8 ročných gymnázií
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TabB. NOVÁ ZŠ Čierna Voda, časť Chorvátskeho Grobu, elokované pracovisko
školský rok/počet
tried

1.roč.

2014/2015/

Škola ešte
nie je
82/4

2015/2016/
4
2016/2017/
8
2017/2018/
11
2018/2019/
15-16
2019/2020/
17-18

2.roč.

3.roč.

4.roč.

80/4

82/4

55/3

80/4

82/4

105/5

55/2-3*

80/4

82/4

56/3

105/4

55/2-3*

80/4

5.roč.

6.roč.

82/4

**

7.roč.

8.roč

9.roč.

*deti pravdepodobne nenastúpia všetky a bude nižší počet tried, alebo sa deti presunú v záujme efektívneho
vynaloženia financií a využitia priestoru medzi elokovanými pracoviskami s prihliadnutím na ľahkú dostupnosť
z bydliska
** úbytok do 8 ročných gymnázií nastane až v školskom roku 2020/2021

Prehľad počíta iba s deťmi, ktoré už do ZŠ v Chorvátskom Grobe chodia alebo nastúpia
v budúcnosti. Keby sme zobrali do úvahy všetky deti vo veku školskej dochádzky ZŠ, tak by
sme zaplnili v roku 2015/2016 12 tried v ZŠ Chorvátsky Grob stará časť a 22 tried
v neexistujúcej ZŠ v časti Čierna Voda. Aj keby sem chodilo len 70% tu bývajúcich detí,
potrebovali by sme v danom školskom roku v starej časti 8 tried a v novej škole 15 tried. Je
ale zrejmé, že rodičia nebudú vytŕhať deti z aktuálnych kolektívov, takisto budú aj
súrodencov umiestňovať spolu, takže reálne bude pokles na zhruba 70% a následne po 5.
ročníku odchodom do osemročných gymnázií. Aj tak ale kapacitu „novej“ školy (8 tried)
zaplníme v treťom alebo štvrtom roku jej existencie, a to len prvým stupňom. Je potrebné
myslieť na dobudovávanie školy podľa aktuálneho vývoja v počte trvalo prihlásených
obyvateľov, ktorý vieme z matriky obce na niekoľko rokov vopred. Je preto nevyhnutné
rozšíriť kapacitu v starej časti a vybudovať novú školu v novej časti. Tabuľky A a B
nezohľadňujú potrebu odborných učební a učební na delenie tried pri jazykoch a iných
predmetoch, ako aj ostatné potrebné zázemie, s čím treba tiež rátať. Okrem toho, v štatistike
nie sú zahrnuté deti, ktoré ešte nie sú prihlásené na trvalý pobyt v obci, hoci rodiny tu už žijú.
Podľa odhadov obecného úradu žije v obci cca 2000 neprihlásených občanov, prevažne
v novej časti obce Čierna Voda, z čoho by reálne mohlo byť 500 až 700 detí vo veku
povinnej školskej a predškolskej dochádzky. V tomto svetle sa javí potreba
plnoorganizovanej základnej školy a rozšírenie kapacity MŠ ešte akútnejšia.

Napriek tomu, že v Chorvátskom Grobe nie je zriadená jazyková škola, možno sa
vzdelávať v anglickom a v chorvátskom jazyku. Výučba anglického jazyka prebieha v
priestoroch Denného centra na Čerešňovej ul. č. 4 a v klubovni OC Monar a výučba
chorvátskeho jazyka taktiež v priestoroch Denného centra a Základnej školy s materskou
školou v Chorvátskom Grobe.
Okrem spomenutých škôl pôsobilo v Chorvátskom Grobe v šk. r. 2012/2013 aj
zariadenie pre výchovu v čase mimo vyučovania – Školský klub detí pri Základnej škole
s materskou školou na Školskej ul. 4.
Zo školských účelových zariadení, ktoré zabezpečujú služby a odbornú pomoc pre
školy a školské zariadenia v oblasti školského stravovania, sa v Chorvátskom Grobe
nachádzali školské jedálne a kuchyne.
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Zdravotníctvo, sociálne služby
Zdravotná starostlivosť o obyvateľov je na území obce pomerne dobre riešená.
Zdravotnú starostlivosť obyvateľom obce Chorvátsky Grob zabezpečujú poskytovatelia
sústredení v miestnom Zdravotnom stredisku na Školskej ul. č. 2, v zdravotnom stredisku
KAMILKA – Čierna Voda na Pezinskej ul. 901 oproti hotelu Kamila a v zdravotníckom
zariadení Miniclinic – Čierna Voda na Jantárovej ul. č. 2 (oproti supermarketu TESCO –
Čierna Voda). Komplexnejšie zdrav. služby sú zabezpečené v blízkych mestách Senec,
Pezinok, Bratislava. Okrem ambulancií v týchto zariadeniach, v miestnej časti Čierna Voda je
zriadená stomatologická ambulancia v OC Monar na Rubínovej ul. 1.. V obci Chorvátsky
Grob sa nachádzajú 3 lekárne:
 Lekáreň Vajnory, Roľnícka 138, Bratislava – Vajnory – Filiálna lekáreň Chorvátsky
Grob, Zdravotné stredisko v Chorvátskom Grobe, Školská 2,
 Lekáreň MONAR v OC Monar, Rubínová 1,
 Lekáreň FAWOR, Zdravotné stredisko KAMILKA – Čierna Voda, Pezinská ul.

Zoznam a počet odborných ambulancií v obci Chorvátsky Grob:
 MUDr. Andrea Bartlová – všeobecný lekár pre dospelých
 MUDr. Erika Smetanová – všeobecný lekár pre deti a dorast
 MUDr. Andrej Kriššák – internista, lekár vnútorného lekárstva
 MUDr. Zuzana Lukáčová – odborný lekár pre dermatológiu pre deti a dospelých
 PaedDr. Andrea Matejcová – špeciálny pedagóg – logopéd
 MUDr. Andrea Kvietková – privátna stomatologická prax
V obci poskytuje opatrovateľskú službu, komplexnú domácu ošetrovateľskú
starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu a liečebnú rehabilitáciu pacientom po
ústavnej zdravotnej starostlivosti v ich prirodzenom domácom prostredí agentúra domácej
opatrovateľskej starostlivosti – ADOS – RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o. so sídlom na Mierovej
ul. č. 6 v meste Senec.
Sociálna služba je činnosť poskytovaná ľudom v nepriaznivej sociálnej situácii,
podpora pri sociálnom začleňovaní a ochrane pred sociálnym vylúčením s cieľom umožniť
im zapojenie do bežného života v spoločnosti. Tieto služby a pomoc sú poskytované verejnou
správou (štát, samospráva) a súkromnými poskytovateľmi (občianske združenia, neziskové
organizácie, cirkevné organizácie atď.).
Kompetencie obcí v sociálnej oblasti sú rozsiahle a dotýkajú sa všetkých oblastí
sociálneho zabezpečenia. Obec má nezastupiteľné miesto pri zabezpečovaní úloh spojených s
riešením hmotnej aj sociálnej núdze občanov, sociálnej pomoci, sociálnoprávnej ochrany a
sociálnej kurately a najmä v oblasti sociálnych služieb. Zákon o sociálnych službách a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v
znení neskorších predpisov č. 448/2008 Z. z. definuje pôsobnosť obce nasledovne (v § 80):
obec
a) vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom
obvode,
b) utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja,
c) je správnym orgánom v konaniach o
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1. odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení
opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu
a odkázanosti na prepravnú službu,
2. zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode,
3. odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa
odkázanosti,
4. povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť
podľa § 73 ods. 11 a 12,
d) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51,
e) poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie
1. sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na
uspokojovanie základných životných potrieb v nocľahárni, v nízkoprahovom dennom
centre,
2. sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu, v
zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári,
3. opatrovateľskej služby,
4. prepravnej služby,
5. odľahčovacej služby,
f) poskytuje základné sociálne poradenstvo,
g) môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej
služby podľa § 12,
h) uzatvára zmluvu
1. o poskytovaní sociálnej služby,
2. o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na
prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej
služby,
3. o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 6 s inou
obcou, alebo s iným poskytovateľom sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila
iná obec alebo iný vyšší územný celok,
4. o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom
sociálnej služby podľa § 8 ods. 8,
i) zriaďuje, zakladá a kontroluje nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum,
nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, zariadenie pre seniorov, zariadenie
opatrovateľskej služby a denný stacionár,
j) môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia podľa tohto zákona,
k) hradí inej obci alebo inému vyššiemu územnému celku ekonomicky oprávnené
náklady podľa § 71 ods. 6,
l) poskytuje podľa § 75 ods.1 a 2 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
m) môže poskytovať podľa § 75 ods. 7 finančný príspevok na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
n) môže poskytovať podľa § 75 ods. 8 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na
prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
o) kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a s finančným príspevkom na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby,
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p) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti
ustanovenej v písmene
o) a kontroluje ich plnenie,
q) kontroluje účelnosť využitia finančných prostriedkov poskytnutých podľa § 71 ods.
6,
r) vedie evidenciu
1. posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
2. rozhodnutí podľa písmena c),
3. prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
s) vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu,
t) poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym
orgánom sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych
zdrojov,
u) uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely
posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.
Občania nad 60 rokov tvoria najväčšiu skupinu odkázanú alebo perspektívne
odkázanú na sociálne služby.
Ďalšie sociálne znevýhodnené skupiny v obci sú nezamestnaní, deti a mládež.
Kompetencie obce vyplývajúce zo zákona o pomoci v hmotnej núdzi č.599/2003 Z.z.
v aktuálnom znení a zo zákonov o štátnych sociálnych dávkach:
 obec v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti
o rozhoduje o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi,
o vykonáva poradenstvo pri zabezpečení základných životných
podmienok a pri pomoci v hmotnej núdzi,
o zabezpečuje výkon osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi.
V obci funguje základná organizácia Slovenského červeného kríža. V obci je
zabezpečená opatrovateľská služba, k 1.9.2014 počet opatrovateľov bol 15, kým počet
opatrovaných bol tiež 15.
Ostatné sociálne služby dostupné v obci Chorvátsky Grob (k 1.9.2014): rozvoz
obedov.
Od roku 2015 súkromný poskytovateľ bude prevádzkovať Dom seniorov v obci, ktoré
zariadenie bude orientované na staršiu generáciu obyvateľov s potrebou zvýšenej
zdravotníckej opatery (apartmánové byty sú doplnené o priestory zdravotnej služby s 24
hodinovou starostlivosťou).
Kultúra, šport a ostatné služby
Kultúra je nielen ozdobou našej spoločnosti, ale je nezastupiteľnou sférou
spoločenského života v dnešnej dobe. Pôsobí na myslenie a duchovne obohacuje celkový
život človeka.
Z kultúrnych zariadení sa v obci Chorvátsky Grob nachádza Klubový dom
v priestoroch bývalého Obecného úradu na ul. Mila Urbana.
V miestnom kultúrnom živote osobitné postavenie má Chorvátsky kultúrny spolok
(CHKS), ktorý bol založený 11. marca 1990. Jednou z aktivít spolku bolo zriadenie
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Chorvátskej izby. Sú v nej sústredené rôzne historické, ľudové exempláre, ktoré sú dôkazom
remeselnej zručnosti a svojského vnímania sveta predkami dnešných Grobanov. Ďalšou
aktivitou CHKS je činnosť folklórneho súboru Chorvatanka. Súbor bol založený 25. Marca
1989. Založili ho miestni nadšenci, ktorým záležalo na tom, aby sa s ojedinelými ľudovými
piesňami, tancami a hudbou Chorvátskeho Grobu zoznámil čo najväčší okruh divákov doma i
v zahraničí. Chorvatanka účinkuje doma (napr. na festivale Chorvátskej kultúry v Devínskej
Novej Vsi) , ale aj v zahraničí (v Českej republike, Rakúsku, Poľsku, Chorvátsku atď.).
Medzi spoločensky najaktívnejšími organizáciami a združeniami obce patria nositelia
chorvátskej kultúry: folklórny súbor Chorvatanka a Chorvátsky kultúrny spolok.
V obci funguje Klub dôchodcov (ul. M. Urbana, počet členov 150), ako aj Denne
centrum (ul. Čerešňová, počet členov 92). Oba kluby majú štatút obce a sú financované
z rozpočtu obce, registrované v Jednote dôchodcov nie sú.
ZUŠ Bernolákovo a ZUŠ Ivanka pri Dunaji majú elokované stredisko v riešenom
území.
Kultúrny a spoločenský život obce je veľmi pestrý. Odráža záujmy obyvateľov,
vychádza z tradícií a rozvíja moderné trendy. K tradičným kultúrnym podujatiam, ktoré patria
medzi najznámejšie a najviac navštevované, patria tieto:
 Chorvátsky ples (školská jedáleň v Chorvátskom Grobe, január),
 Reprezentačný ples športovcov Čiernej Vody (Gourmet klub, január),
 Maškarný ples (Gourmet klub, február),
 Veľká noc v centre Monar spojená s burzou (Monar centrum, marec),
 Umelecká súťaž v kreslení kriedou na chodník (Hviezdoslavova ulici na
Čiernej Vode v Chorvátskom Grobe, jún),
 nedeľné živé čítania pre podporu čítania u detí a mladých ľudí (vestibul centra
Monar),
 Dni obce a chorvátskej kultúry (ihrisko Čierna Voda, školský dvor
v Chorvátskom Grobe, september),
 Chorvátsky deň (školský dvor v Chorvátskom Grobe, september),
 Šarkany sa vracajú - hromadné púšťanie šarkanov na ihrisku (október, ihrisko
na Čiernej Vode),
 Lampiónový sprievod (november),
 predvianočné trhy spojené s príchodom Mikuláša (december, centrum Monar).

Obec podporuje aktívnu kultúrnu činnosť záujmových združení, umeleckých súborov
a zoskupení ako sú napríklad OZ Chorvátsky Grob – Čierna Voda, OZ Vlna, folklórny súbor
Chorvatanka, hudobná skupina Grobiani, chrámový zbor Sursum Corda, spevácky zbor
Rybičky a žubrienky, detský klub Drobček, Klub dôchodcov obce Chorvátsky Grob a i.
Zdrojom informácií o dianí v obci pre jeho obyvateľov sú miestne médiá – obcou
vydávané spravodajské noviny Chorvatan.
V miestnej časti Čierna Voda je v priestoroch bytového domu na Čerešňovej ul. č. 4
zriadené Denné centrum (Senior klub). Je to sociálno-kultúrne a spoločenské zariadenie
zriadené za účelom uspokojovania sociálno-kultúrnych a spoločenských potrieb starších
(klientov v dôchodkovom veku) a zdravotne postihnutých občanov. Hlavným poslaním
denného centra je podnecovať aktivitu a sebarealizáciu u seniorov a občanov so zdravotným
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znevýhodnením, začleňovať ich do života v spoločnosti, povzbudzovať ich k nadväzovaniu
nových vzťahov a zároveň ich zbavovať pocitu osamelosti, podporovať ich osobné záujmy a
záľuby. V rámci denného centra sa usporadúvajú rôzne prednášky na tému zdravia, výživy,
kultúry a histórie, organizujú sa tu rôzne jazykové, literárne, spevácke, rehabilitačné či
turistické krúžky.
V strednodobom horizonte je plánovaná výstavba kultúrnospoločenského centra na
Vajnorskej ul. v Chorvátskom Grobe s kapacitou 450 miest. V danom horizonte je potrebné
dobudovať v obci chýbajúce multifunkčné kultúrne zariadenie, podporovať budovanie
remeselníckych dvorov, zabezpečiť kvalitnejšie priestory pre potreby obecnej knižnice,
zriadiť stále expozície z pôvodného štýlu života obyvateľov regiónu, vybudovať turistické
a náučné trasy s využitím kultúrno-historického, folklórneho aj prírodného bohatstva,
organizovať pravidelné kultúrne podujatia, zachovávať a rozvíjať ľudové tradície a
maximálne ich využívať v cestovnom ruchu a agroturistike, prepojiť obec so subjektmi
cestovného ruchu, agroturistiky.
Šport má pre rozvoj spoločnosti kľúčový význam, športovanie prispieva k rozvoju
osobnosti, rozvíja fyzické a duševné zdravie, vôľové vlastnosti a charakter človeka.
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a
doplnkov obec vykonáva okrem iného výstavbu, údržbu a správu športových zariadení,
utvára podmienky pre telesnú kultúru a šport. V zmysle zákona č. 288/1997 Z.z. o telesnej
kultúre obec utvára podmienky pre rozvoj telesnej kultúry, najmä na rozvoj športu pre
všetkých a podporuje organizovanie telovýchovných, turistických a športových podujatí.
Väčšina miestnych zariadení pre športovú činnosť predstavujú zariadenia v súkromnej
vlastníctve, pre verejnosť dostupné sú len nasledovné športové priestory: multifunkčné
ihrisko pri škole (v miestnej časti Chorvátsky Grob) a fitpark v miestnej časti Čierna Voda (v
súčasnosti – 10/2014 – vo výstavbe).
V obci Chorvátsky Grob sú dve futbalové ihriská, jedno v časti Čierna Voda, v
blízkosti golfového ihriska a druhé v starej obci Chorvátsky Grob.
V obci viaceré športové plochy sú zabezpečené súkromnými poskytovateľmi.
Napríklad pri Hoteli Kamila v časti Čierna Voda k dispozícii je jazdecký areál s viac než 40
koňmi a bezprostredne na nádvorí hotela sa nachádza aj golfová akadémia (ktorá ponúka
kompletné výukové a tréningové plochy pre začiatočníkov aj pokročilých), ale pri hoteli sa
nachádza aj golfový areál, ďalej aj tenisové kurty, alebo ďalšie možnosti aktívneho oddychu
poskytuje L-Activity rodinné pohybové centrum.
V riešenom území sa nachádza viac športových klubov, najvýznamnejším športovým
klubom je Obecný športový klub (OŠK) Chorvátsky Grob.
Športové zariadenia v správe obce Chorvátsky Grob:
 Multifunkčné ihrisko v areály Základnej školy, Školská ul.
 Detské ihrisko v areály Základnej školy, Školská ul.
 Futbalové ihrisko v m. č. Čierna Voda, Pezinská ul.

Mimovládne organizácie, občianske združenia a ďalšie formy neziskových združení
(nadácie, neinvestičné fondy atď.) sú dôležitou súčasťou občianskej spoločnosti, so svojimi
činnosťami prispievajú k výraznému zlepšeniu kvality života. V riešenom území sa nachádza
viac občianskych združení, podmienky ich vzniku a ich právne postavenie upravuje zákon č.
83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov. V obci Chorvátsky Grob
majú sídlo nadácie "Nadácia deti, kone a golf" a „NADÁCIA NOVÁ NÁDEJ“.
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Tab. 43: Zoznam občianskych združení so sídlom v obci Chorvátsky Grob
Názov združenia
"OZ pri ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob"
"Tenisový klub Elán - Karpatia"
Aktivitky
AMARU - inšpirácia životom
Asociácia súčasného umenia
Chorvátsky kultúrny spolok v Chorvátskom Grobe - Hrvatsko kulturno društvo u Hrvatskom Grobu
Chorvátsky kultúrny umelecký spolok - Hrvatsko kulturno umjetničko društvo
ČISTINKY
Civitas 3000
Curlingový klub Čierna Voda
EUROBEAUTY
EUROP
Folklórny súbor LIPA P. B.
Klub priateľov koní Kabir
LIGHTHARMONY - Fotoklub amatérov a profesionálov
MKK Chorvátsky Grob
Národné združenie driftérov o.z.
Občianske združenie Chorvátsky Grob - Čierna Voda
Občianske združenie MačkySOS
Občianske združenie Pastelka
Občianske združenie SURSUM CORDA
Obecný športový klub (OŠK) Chorvátsky Grob
OZ LUMITO
SLOVENSKÁ FUTBALGOLFOVÁ ASOCIÁCIA
Športový klub TAEKWON-DO YOO-SIN Bratislava
TJ Hydinár Čierna Voda
Triangel Plus
VLNA Chorvátsky Grob
Výcvikový klub nemeckého ovčiaka Chorvátsky Grob
Združenie detského futbalu
Združenie vlastníkov poľovných pozemkov katastrál. územia Chorvátskeho Grobu
Poznámka: Stav k 1.10.2014
Zdroj: MV SR, 2014

Ostatné služby
Okrem vyššie uvedených zariadení občianskej vybavenosti v obci sa nachádzajú aj
2 kostoly (jeden v časti Chorvátsky Grob, jeden v časti Čierna Voda), 1 pastoračné centrum, 1
cintorín a 1 dom smútku.
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A.II Analýza vonkajšieho prostredia
Okres Senec zahrňuje 29 obcí – z toho 1 mesto – a rozprestiera sa na 359,9 km²
(rozlohou patrí medzi malé okresy Slovenska). Obec Chorvátsky Grob patrí do územia
okresu Senec, ale funkčne a prevádzkovo je spojená s Bratislavou.
Tab. 44: Vybrané charakteristiky okresu Senec
Ukazovateľ
Počet obcí [LAU 2]
z toho so štatútom mesta
Hustota [počet obyvateľov na km2]
Počet obyvateľov
z toho žien [%]
Výmera územia [km2]

Hodnota
29
1
194
69 880
51,4
359,9

Poznámka: Stav k 31.12.2012
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2014

Tab. 45: Zoznam obcí za okres Senec
Bernolákovo
Dunajská Lužná
Igram
Kráľová pri Senci
Nový Svet
Tureň

Blatné
Hamuliakovo
Ivanka pri Dunaji
Malinovo
Reca
Veľký Biel

Boldog
Hrubá Borša
Kalinkovo
Miloslavov
Rovinka
Vlky

Chorvátsky Grob
Hrubý Šúr
Kaplna
Most pri Bratislave
Senec
Zálesie

Čataj
Hurbanova Ves
Kostolná pri Dunaji
Nová Dedinka
Tomášov

Poznámka: Stav k 31.12.2012
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2014

Obec Chorvátsky Grob susedí s hlavným mestom SR. Obec Chorvátsky Grob sa
rozkladá pozdĺž cesty III/5022, ktorá prepája cesty II/502 a I/61. Táto cesta tvorí prepojenie
medzi Pezinkom – časť Grinava a obcou Bernolákovo, pričom je to zároveň hlavná rozvojová
os v území pôvodnej obce Chorvátsky Grob.
Územie obce Chorvátsky Grob leží vo východnom rozvojovom smere Bratislavy. Od
mestskej časti Bratislava – Vajnory je oddelený budúcou trasou diaľnice D4,
poľnohospodársky využívanou pôdou a zeleňou nadväzujúcou na NPR Šúr. Obec susedí s
významnými rozvojovými územiami Bernolákova a Slovenského Grobu, s ktorými postupne
vytvára spoločný zastavaný priestor rozvíjajúci sa koordinovane len čiastočne , najmä z
hľadiska technickej infraštruktúry.
Obec Chorvátsky Grob bola osídľovaná hlavne na križovatke Chorvátskej ulice a
ulice Antona Bernoláka, ktorými sa napájala na okolitú sídelnú štruktúru. V súčasnosti patrí
obec do pásové osídlenia, ktoré sa tiahne cez mestskú časť Bratislava – Vajnory, Čiernu
Vodu, novovzniknuté územie Malý Raj až po obec Slovenský Grob. Ďalšou rozvojovou
líniou je pás, ktorý prechádza od Bratislavy cez Ivanku pri Dunaji a obec Bernolákovo, ktorá
hraničí s územím obce z juhu.
Obec Chorvátsky Grob je súčasťou bratislavsko-trnavského ťažiska osídlenia ktorá je
najvýznamnejšia aglomerácia na Slovensku a má európsky význam.
Z hľadiska širších vzťahov územný rozvoj obce úzko súvisí s rozvojom Bratislavy
a celého Bratislavského regiónu.
Rozvojové osi sú súčasťou vyváženej hierarchizovanej sídelnej štruktúry. Podporujú
sídelné väzby medzi obcami a rovnovážny sídelný rozvoj vrátane rozvoja vidieka. Vytvárajú
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podmienky pre dostupnosť k infraštruktúram, zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho
dedičstva a zabezpečujú požiadavky, ktoré sú na sídelnú štruktúru kladené z hľadiska
ekonomických, sociálnych a environmentálnych súvislostí. Rozvojové osi tak efektívne plnia
požiadavky trvalej udržateľnosti a vytvárania zdravého a environmentálne vhodného
obytného i pracovného prostredia.
Obec Chorvátsky Grob leží v priestore rozvojovej osi prvého stupňa:

považská rozvojová os: Bratislava – Trnava – Trenčín – Žilina.
Okolie obce sa vyznačuje významným suburbanizačným charakterom. Hustota
obyvateľstva mikropriestoru obce je nad celoslovenským priemerom.
Na území kraja sú definované nasledovné 4 cieľové špecifické územia:
 Bratislava - ako špecifické centrum plniace funkcie hlavného mesta štátu a centra
európskeho významu;
 Rozvojové póly mesta Bratislavy v priestoroch:
o 1. Záhorská Bystrica/Devínska Nová Ves – Stupava,
o 2. Rača – Svätý Jur,
o 3. Mestská časť Nové Mesto – Ivanka pri Bratislave (s väzbami na Bernolákovo, Vajnory,
Slovenský Grob a Chorvátsky Grob),
o 4. Rovinka (s väzbami na Dunajskú Lužnú),
o 5. Jarovce a Rusovce.
 Regionálne (terciárne) centrá – Malacky, Pezinok, Modra, Senec;
 Ostatné obce – obce nespadajúce do vyššie uvedených kategórií.

Ďalší vývoj sídelnej štruktúry záujmového územia je potrebné vnímať v nových
súvislostiach. Tieto nespočívajú len v zmenených politických a hospodárskych podmienkach
Slovenska, ale predovšetkým v súvislostiach a podmienkach tzv. postindustriálnej etapy
vývoja spoločnosti. Podstatou tejto etapy vývoja spoločnosti je jej transformácia zo
spoločnosti “industriálnej” na spoločnosť “informačnú”, pre ktorú je determinantom rozvoja
transformácia z produkcie hmotných statkov na produkciu duchovných hodnôt. Súčasne
s tým sa očakáva v súlade s charakterom postindustriálneho vývoja ďalší rozvoj primárneho
a sekundárneho sektora, ktorého ďalší rozvoj tkvie v ekologizácii výroby, spôsobe
spracovania a využívania ich produktov.
Pri ďalšom rozvoji obce i jej mikropriestoru sa žiada akceptovať charakteristické znaky
vývoja vidieckeho osídlenia a kultúrnej krajiny, a to pri rozvoji sídiel a pri lokalizovaní
výrobných a technických diel v krajine, stavieb a areálov, trás dopravy a technickej
infraštruktúry a hospodárskej činnosti. To znamená:

pri novej výstavbe akceptovať a nadväzovať na historicky utvorenú štruktúru
osídlenia s cieľom dosiahnuť ich vzájomnú funkčnú a priestorovú previazanosť pri
zachovaní identity, špecifičnosti a pod. pôvodného osídlenia,

rešpektovať kultúrno-historické urbanistické celky a architektonické objekty až areály
v širšom zábere než požaduje ochrana pamiatok, tzn. podchytením aj ďalších hodnôt
prostredia s cieľom zabezpečiť pre ne potrebnú ochranu,

rešpektovať potenciál kultúrnych, historických, spoločenských, technických,
hospodárskych a ďalších hodnôt charakterizujúcich prostredie, a to v polohe hmotnej aj
nehmotnej a vytvárať pre ne vhodné prostredie.
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Združenia obcí
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, obec
má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu. V praxi
najčastejším predmetom činnosti združenia obcí sú oblasti: sociálne veci, starostlivosť
o životné prostredie, miestna doprava, školstvo, kultúra a miestny cestovný ruch. Svojou
činnosťou združenie obcí napomáha využiť svoj prirodzený potenciál na dosiahnutie
hospodárskeho, kultúrneho a sociálneho rozvoja územia, spoločne vytvárať podmienky na
plnenie úloh obcí.
Obec Chorvátsky Grob aktívne spolupracuje aj s okolitými obcami z okresov Senec
a Pezinok, ale aj s mestskou časťou Bratislava – Vajnory.
Obec Chorvátsky Grob je členom Združenie miest a obci malokarpatského regiónu,
ďalej aj organizácie Združenia podunajskej oblasti v oblasti separovaného zberu odpadu.
Obec Chorvátsky Grob je aj členom Regionálneho vzdelávacieho centra Rovinka (RVC
Rovinka), ktoré centrum je súčasťou Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti
(RZOPO).
Obec Chorvátsky Grob je členom aj Združenie miest a obcí Slovenska.
Obec Chorvátsky Grob má dobré medzinárodné partnerské vzťahy s obcami
z Chorvátskej republiky: Benkovac, Vinkovci.
STEEP analýza (analýza externého prostredia)
STEEP analýza pomôže získať obraz o sociálnom, technologickom, ekonomickom,
ekologickom, politickom a hodnotovom prostredí, ktoré vplývajú na rozvoj mesta.
Sociálne

Technologické

Rast
počtu
obyvateľstva,
Úroveň
starnutie, rastúci
technológie
záujem
poskytovateľa
o sociálne
služby
Zmeny postojov
a správania
–
aktívny
tretí
sektor
Zmeny
správania
klientov

Móda

Dostupná
technológia
a využívaná
technológia
Technológia
využívaná
obyvateľmi,
podnikateľmi
Kontakt
s obyvateľmi
prostredníctvom
technológie

Ekonomické
Ekologické
Nové
trhy
a nové
príležitosti
Relatívne dobrý
v oblasti
stav životného
priemyslu
prostredia
a služieb (napr.
cestovný ruch)
Možnosti
obnovy
a tvorby
životného
prostredia
Možné finančné
Politika ŽP
zdroje

Politické

Hodnoty

Politika Vlády SR
v hospodárskej,
Zmena postojov
sociálnej
k lokálnemu
a environmentálnej rozvoju
oblasti

Štandardy
na Organizačná
politickej scéne
kultúra

Legislatíva

Tímová
spolupráca

Vplyv daňovej Podpora tvorby Zmena vlády ako
Osobné hodnoty
politiky
a ochrany ŽP
výsledok volieb

Operačné programy v rokoch 2014 - 2020
Slovensko bude čerpať Európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej len „EŠIF“)
prostredníctvom 6 základných operačných programov:
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OP Integrovaný regionálny operačný program (OP IROP)
OP Ľudské zdroje (OP ĽZ)
OP Kvalita životného prostredia (OP KŽP)
OP Integrovaná infraštruktúra (OP II)
OP Výskum a inovácie (OP VaI)
OP Efektívna verejná správa (OP EVS)

Samostatným režimom sa budú riadiť programy, ktoré sú implementované na základe
špecifických usmernení Európskej komisie:
 Technická pomoc
 Program rozvoja vidieka
Opis základných prioritných osí Integrovaného regionálneho operačného programu na
obdobie 2014-2020:


Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita č. 1.1: Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a
terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Špecifický cieľ 1.1: Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy
Investičná priorita č. 1.2: Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane
nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných
ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v
záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility
Špecifický cieľ č. 1.2.1: Zabezpečenie udržateľnej formy mobility prostredníctvom
zvyšovania atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Špecifický cieľ č. 1.2.2: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb


Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita č. 2.1: Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré
prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska
zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu
k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na
komunitné
Špecifický cieľ č. 2.1.1: Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia
výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení
z inštitucionálnej formy na komunitnú (poskytovanú na komunitnej úrovni)
Špecifický cieľ č. 2.1.2: Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom zlepšenia
dostupnosti ku kvalitným službám v integrovanej primárnej zdravotnej starostlivosti
Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu
zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia produktivity a zlepšenia dostupnosti ku kvalitným
zdravotníckym službám
Investičná priorita č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a
celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ č. 2.2.1: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
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Špecifický cieľ č. 2.2.2: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Špecifický cieľ č. 2.2.3: Zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na odbornom výcviku

 Prioritná os č. 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Investičná priorita č. 3.1: Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním
vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti vrátane konverzie
upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja špecifických
prírodných a kultúrnych zdrojov
Špecifický cieľ č. 3.1: Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných
miest v kultúrnom a kreatívnom sektore prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia
pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií


Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Investičná priorita č. 4.1: Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie
a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane
verejných budov a v sektore bývania
Špecifický cieľ č. 4.1: Zvýšenie energetickej efektívnosti budov na bývanie
Investičná priorita č. 4.2: Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť
požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty
špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek
Špecifický cieľ č. 4.2.1: Zvýšenie dostupnosti zdrojov podzemných vôd pre zásobovanie
obyvateľstva pitnou vodou
Investičná priorita č. 4.3: Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie
miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré
prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku
Špecifický cieľ č. 4.3.1: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských
oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou
urbanizovaného prostredia na zmeny klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov
znižovania znečistenia ovzdušia a hluku


Prioritná os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita č. 5.1: Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného
komunitou
Špecifický cieľ č. 5.1.1: Zvýšenie kapacít pre miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ č. 5.1.2: Zvýšenie tvorby pracovných miest rozvojom podnikania a inovácií na
miestnej úrovni
Špecifický cieľ 5.1.3: Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými
centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Stratégia Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“) vychádza
z Národného programu reforiem SR, ktorý definuje opatrenia na posilňovanie ekonomického
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rastu a zamestnanosti Slovenskej republiky. Tieto opatrenia prispievajú k naplneniu
národných cieľov, ktoré sú v súlade so stratégiou Európa 2020. V oblasti vzdelávania,
zamestnanosti a sociálneho začlenenia boli pre Slovenskú republiku zadefinované
nasledujúce ciele:
• zlepšiť kvalitu základného vzdelávania, najmä zvýšením úrovne znalostí a zručností
žiakov na priemerný počet bodov 505 v prieskume OECD – PISA 2018 (v roku 2012
472 bodov),
• dosiahnuť, aby najmenej 40% ľudí vo veku 30 – 34 rokov malo ukončené
vysokoškolské alebo ekvivalentné vzdelanie (v roku 2011 23,4%),
• udržať podiel ľudí, ktorí predčasne ukončujú školskú dochádzku, pod 6% do roku
2020 (v roku 2013 6,3%),1
• zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov na 72% do roku 2020
(zo 65% v rokoch 2011 a 2012),
• znížiť podiel populácie ohrozenej chudobou a sociálnym vylúčením na 17,2% do roku
2020 (z 20,5% v roku 2012).
Opis základných prioritných osí Operačného programu Ľudské zdroje na programové
obdobie 2014 – 2020:
 Prioritná os 1: Vzdelávanie
Investičná priorita 1.1: Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania
a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie
systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom
mechanizmov na predvídanie zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja
systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a odborného
vzdelávania
Špecifický cieľ 1.1.1: Zvýšiť kvalitu vzdelávania na ZŠ a SŠ reflektujúc potreby trhu práce
s dôrazom na podporu odborného vzdelávania a prípravy
Investičná priorita 1.3: Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky
vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovanie
vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov
vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania
nadobudnutých kompetencií
Špecifický cieľ 1.3.1: Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na
rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie
Špecifický cieľ 1.3.2: Zlepšiť profesijné kompetencie pedagogických a odborných
zamestnancov na všetkých stupňoch škôl vrátane prípravy na povolanie pedagóga


Prioritná os 2: Zamestnanosť

Investičná priorita 2.1: Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu
vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne
iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily

1

Vzhľadom na výsledky SR v oblasti predčasného ukončovania školskej dochádzky nebudú prostredníctvom OP ĽZ
podporované aktivity zamerané na zníženie celkovej miery ukončovania školskej dochádzky (s výnimkou investícií do
podpory školskej dochádzky osôb zo sociálne znevýhodneného prostredia)
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Špecifický cieľ 2.1.1: Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a riešiť nezamestnanosť
s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a
zdravotne postihnuté osoby
Špecifický cieľ 2.1.2: Zvýšiť zamestnanosť podporou tvorby pracovných miest, mobility pre
získanie zamestnania, adaptability zamestnancov a podnikov, podporou udržateľnej
samostatnej zárobkovej činnosti, začínajúcich podnikov a poľnohospodárskych a
nepoľnohospodárskych aktivít vo vidieckych oblastiach
Investičná priorita 2.2 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú
zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane
mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných
komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí
Špecifický cieľ 2.2.1: Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí, najmä
NEET, na trhu práce
Investičná priorita 2.3: Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane
v oblasti prístupu k zamestnaniu, kariérnemu postupu, zosúladenia pracovného a súkromného
života a presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu
Špecifický cieľ 2.3.1: Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života
zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien
Špecifický cieľ 2.3.2: Znížiť horizontálnu a vertikálnu rodovú segregáciu na pracovnom trhu
a v príprave na povolanie

Investičná priorita 2.4: Modernizácia inštitúcií trhu práce, ako sú verejné a súkromné služby
zamestnanosti, zlepšenie prispôsobenia sa potrebám trhu práce, vrátane opatrení
zameraných na zlepšenie nadnárodnej pracovnej mobility, ako aj programov mobility a
lepšej spolupráce medzi inštitúciami a príslušnými zainteresovanými stranami
Špecifický cieľ 2.4.1: Zvýšiť kvalitu a kapacity verejných služieb zamestnanosti na
zodpovedajúcu úroveň v nadväznosti na meniace sa potreby a požiadavky trhu práce,
nadnárodnú pracovnú mobilitu, a zvýšiť účasť partnerov a súkromných služieb zamestnanosti
na riešení problémov v oblasti zamestnanosti


Prioritná os 3: Sociálne začlenenie

Investičná priorita 3.1: Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti
a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti
Špecifický cieľ 3.1.1: Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb
v spoločnosti
Špecifický cieľ 3.1.2: Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
Investičná priorita 3.2: Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a
kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Špecifický cieľ 3.2.1: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Špecifický cieľ 3.2.2: Zlepšenie dostupnosti ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti
prostredníctvom štandardizácie klinických postupov a postupov pre výkon prevencie


Prioritná os 4: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
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Investičná priorita 4.1: Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú
Rómovia
Špecifický cieľ 4.1.1: Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov MRK na všetkých stupňoch
vzdelávania s dôrazom na predprimárne vzdelávanie
Špecifický cieľ 4.1.2: Znížiť mieru nezamestnanosti rómskych mužov a žien
Špecifický cieľ 4.1.3: Podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu
vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a k zlepšeniu štandardov
hygieny bývania


Prioritná os 5: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít
Investičná priorita 5.1: Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie
zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach
Špecifický cieľ 5.1.1: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam
bývania
Špecifický cieľ 5.1.2: Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a
starostlivosti v ranom detstve
Špecifický cieľ 5.1.3: Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre
Investičná priorita 5.2 Poskytovanie podpory sociálnym podnikom
Špecifický cieľ 5.2.1: Zvýšiť mieru zamestnanosti MRK v subjektoch sociálnej ekonomiky v
územiach s prítomnosťou MRK
Globálnym cieľom OP KŽP je podporiť trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných
zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a
podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.
Opis základných prioritných osí Operačného programu Kvalita životného prostredia
na obdobie 2014 – 2020:

Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov
prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita 1 Prioritnej osi 1: Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s
cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské
štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek
Špecifický cieľ: Zabezpečiť nakladanie s odpadmi v súlade s hierarchiou odpadového
hospodárstva a za účelom plnenia požiadaviek environmentálneho acquis
Investičná priorita 2 Prioritnej osi 1: Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom
splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty
špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek
Špecifický cieľ 1: Podporiť zabezpečenie plnenia predvstupových záväzkov SR voči EÚ
v oblasti čistenia a odvádzania komunálnych odpadových vôd
Špecifický cieľ 2: Podpora zabezpečenia dostatočného množstva bezpečnej pitnej vody pre
obyvateľstvo SR z verejných vodovodov
Špecifický cieľ 3: Dosiahnutie potrebného stupňa sledovania a monitorovania vôd a vodných
útvarov, ktorým sa zabezpečí vytvorenie a nastavenie podmienok pre opatrenia vedúce k
dosiahnutiu dobrého ekologického stavu a potenciálu podzemných a povrchových vôd
a vodných útvarov
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Investičná priorita 3 Prioritnej osi 1: Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora
ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry
Špecifický cieľ 1: Zabezpečiť podmienky pre zachovanie biologickej diverzity a zlepšenie
stavu ekosystémov v krajine
Investičná priorita 4 Prioritnej osi 1: Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia,
revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane
oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení
na zníženie hluku
Špecifický cieľ 1: Znížiť znečisťovanie ovzdušia a zlepšiť jeho kvalitu
Špecifický cieľ 2: Zabezpečiť sanáciu environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj
v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)


Prioritná os 2: Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na
ochranu pred povodňami

Investičná priorita 1 Prioritnej osi 2: Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy
vrátane ekosystémových prístupov
Špecifický cieľ 1: Zmierniť negatívne dôsledky zmeny klímy realizáciou adaptačných
opatrení, najmä preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ 2: Zlepšiť účinnosť sanácie, revitalizácie a zabezpečenia úložísk ťažobného
odpadu


Prioritná os 3: Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti
proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
Investičná priorita 1 Prioritnej osi 3: Podpora investícií na riešenie osobitných rizík,
zabezpečiť predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof
Špecifický cieľ 1: Zvýšiť úroveň pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí
ovplyvnených zmenou klímy
Špecifický cieľ 2: Zvýšiť účinnosť preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu
environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení)
Špecifický cieľ 3: Zvýšiť efektívnosť komplexného manažmentu mimoriadnych udalostí
ovplyvnených zmenou klímy


Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých
sektoroch
Investičná priorita 1 Prioritnej osi 4: Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných
zdrojov
Špecifický cieľ 1: Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe
Investičná priorita 2 Prioritnej osi 4: Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z
obnoviteľných zdrojov v podnikoch
Špecifický cieľ 1: Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch
Investičná priorita 3 Prioritnej osi 4: Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného
riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach,
vrátane verejných budov a v sektore bývania
Špecifický cieľ 1: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
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Investičná priorita 4 Prioritnej osi 4: Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy
území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej
mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy
Špecifický cieľ 1: Podpora energetickej efektívnosti, využívania OZE a znižovania emisií
skleníkových plynov prostredníctvom poradenstva, informovanosti a monitorovania
Špecifický cieľ 2: Podpora energetickej efektívnosti, využívania OZE a znižovania emisií
skleníkových plynov prostredníctvom regionálnych a lokálnych akčných plánov udržateľnej
energetiky a rozvoja energetických služieb
Investičná priorita 5 Prioritnej osi 4: Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej
výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple
Špecifický cieľ 1: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom
založených na dopyte po využiteľnom teple
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A.III Zhodnotenie súčasného stavu územia
SWOT analýza potenciálu rozvoja obce
Zhodnotenie súčasného stavu územia formou SWOT analýzy je spracovaná na
základe auditu rozvojových zdrojov obce a dotazníkového prieskumu uskutočňovaného
medzi obyvateľmi mesta.. Analýza sa dotýka 4 oblastí: 1. Poloha, prírodné pomery, životné
prostredie 2. Bytový fond, technická infraštruktúra. 3. Ľudské zdroje, trh práce, školstvo,
zdravotníctvo, sociálna oblasť, šport, kultúra 4. Hospodárstvo, ekonomický rozvoj
Poloha, prírodné pomery, životné prostredie
Silné stránky

dobrá geografická poloha v susedstve
Bratislavy

veľmi priaznivé prírodné podmienky pre
rozvoj cestovného ruchu

prírodné
lokality
s významnými
estetickými a biologickými hodnotami (napr.
NPR Šúr)

neďaleké pohoria Malé Karpaty a Slnečné
jazerá

zabezpečený odvoz TKO a existencia
separovaného zberu

existencia zberného dvora pre separovaný
zber

Slabé stránky

vysoký podiel ornej pôdy na úkor
lesných a trv. trávnych porastov - intenzívne
využívaná poľnohospodárska pôda (veľké
bloky parciel ornej pôdy)

prítomnosť starých environmentálnych
záťaží

nedostatočné využitie obnoviteľných
zdrojov energie a geotermálnej energie
v prospech rozvoja obce

nadmerný hluk z dopravy

narastanie individuálnej automobilovej
a motocyklovej dopravy v dôsledku intenzívnej
výstavby bytov v obci

nevyhovujúci stav oddychových zón

Príležitosti
Ohrozenia

zintenzívnenie spolupráce s okolitými

stagnácia už nadviazanej lokálnej,
obcami ako aj cezhraničnej spolupráce
regionálnej, ako aj medzinárodnej spolupráce,
resp. nenadviažu sa nové partnerské vzťahy

zvýšenie ekologickej stability územia –
uplatnenie princípov trvalo udržateľného rozvoja 
znižovanie ekologickej stability krajiny
v ďalšom rozvoji územia
v dôsledku intenzívnenia sa stresových
faktorov (znečisťovanie prírody vplyvom

realizovanie projektov zameraných na
zlepšenie stavu životného prostredia vo všetkých rozvoja dopravy)

nadmerné využívanie umelých hnojív
jeho zložkách
spôsobujúce
acidifikáciu pôdy

realizácia projektov podporujúcich
využitie obnoviteľných zdrojov energie
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Bytový fond, technická infraštruktúra
Silné stránky
 dobré pokrytie obce signálmi mobilných
operátorov
 dostupnosť širokopásmového internetu
 kvalitná
dopravná
prepojenosť
s mestom
Bratislava
 úroveň dobudovania nadradenej dopravnej
infraštruktúry ako súčasti európskej dopravnej
infraštruktúry
 veľmi rýchlo rastúci bytový fond
 existencia verejného rozhlasu
 existencia verejného vodovodu s pokrytím územia
100 %
 vybudovaná sieť na rozvod elektrickej energie
 poloha na diaľnici D1


Slabé stránky
 zlý technický stav miestnych komunikácií
 vysoké energetická náročnosť obecných
budov
 nedostatok finančných prostriedkov na
údržbu technickej infraštruktúry
 absencia priameho napojenia obce na
diaľnicu D1
 nadmerná zaťaženosť cesty III. triedy
a miestnych
komunikácii
tranzitnou
dopravou
 absencia priameho železničného spojenia
 prudký nárast individuálneho motorizmu
 absencia
integrovaných
dopravných
systémov

Príležitosti
Ohrozenia
 rekonštrukcia a vybudovanie inžinierskych sietí
 nedostatok finančných prostriedkov na
ďalšie skvalitnenie technickej infraštruktúry
 rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií
 nerozšírenie kanalizácie
 výstavba cyklistických chodníkov a cyklotrás
 zhoršenie kvality miestnych komunikácií
 podpora projektov rozvoja bývania v obci
 vytvorenie
podmienok
pre
rozvíjanie z dôvodu nedostatku financií na ich údržbu
a skvalitnenie bytového fondu obce
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Ľudské zdroje, trh práce, školstvo, zdravotníctvo, sociálna oblasť, šport, kultúra
Silné stránky
 multikulturálny charakter obyvateľstva
 prirodzený a migračný prírastok obyvateľstva
 nízka miera nezamestnanosti
 dobrá spolupráca obecného zastupiteľstva s
aktérmi lokálneho života
 vysoká angažovanosť obce o spoluprácu s ďalšími
obcami v riešení spoločných problémov
 vysoká vzdelanostná úroveň obyvateľstva
 rozvinutá sieť sociálnych zariadení a služieb v
priľahlých sídlach
 bohatá história a tradície obce
 rozvoj a uchovávanie kultúrnych tradícií a folklóru
 existencia folklórneho súboru - Chorvatanka
 činnosť Chorvátskeho kultúrneho spolku
 existencia súkromných poskytovateľov možností
pre šport a relax

Slabé stránky
 slabá vybavenosť obce so zariadeniami pre
šport a kultúru
 absencia plnoorganizovanej základnej školy
(ZŠ)
 absencia základnej školy v miestnej časti
Čierna Voda
 nedostatok priestorov na ZŠ v miestnej časti
Chorvátsky Grob
 nedostatok športových ihrísk
 absencia domu sociálnych služieb
 nedostatok finančných prostriedkov na
rozvoj sociálnych služieb
 absencia kultúrneho doma

Príležitosti
Ohrozenia
 rozvoj cestovného ruchu a multifunkčného  nedostatok finančných prostriedkov na
poľnohospodárstva
skvalitnenie
kultúrno-spoločenskej
infraštruktúry obce
 obnovenie a rozvíjanie tradičných remesiel
 rozvoj celoživotného učenia ako záruky rozvoja  nedostatok finančných prostriedkov na
rozvoj sociálnej infraštruktúry
adaptability pracovnej sily
 zvýšenie starostlivosti o starých obyvateľov obce
 rekonštrukcia centra obce
 rozvoj zariadení pre kultúru a šport
 vybudovanie novej základnej školy v miestnej
časti Čierna Voda
 rozšírenie súčasnej základnej školy v miestnej
časti Chorvátsky Grob na plnoorganizovanú
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Hospodárstvo, ekonomický rozvoj
Silné stránky
Slabé stránky
 priaznivé prírodné a spoločenské podmienky pre  absencia tradície cestovného ruchu
rozvoj
vidieckeho
cestovného
ruchu,  nedostatočné služby v oblasti cestovného
cykloturistiky
ruchu
 priaznivé
podmienky
pre
multifunkčné  slabý marketing obce
poľnohospodárstvo
 nízka nezamestnanosť
 existencia poľovníckeho revíru
 blízke historické centrá – Pezinok, Modra

Príležitosti
 zvyšujúci záujem o vidiecky cestovný ruch,
cykloturistiku
 zvyšujúci záujem o eko- a bioprodukty
 rozvoj nepotravinárskeho poľnohospodárstva diverzifikácia
tradičných
činností
poľnohospodárskych subjektov (napr. rozvoj
agroturistiky, pestovanie liečivých rastlín,
rozvíjanie ovocinárstva, poľovníctvo, oživenie
remesiel)
 rozvoj spolupráce subjektov hospodárskeho života
 efektívne využitie podporných programov na
rozvoj poľnohospodárstva a vidieka
 vytvorenie efektívneho marketingu obce –
vytvorenie informačného systému o cestovnom
ruchu obce
 vypracovanie projektových dokumentácií na
overovanie možností využitia obnoviteľných
zdrojov energie pre rozvoj obce a následná
realizácia týchto inovatívnych projektov
 vytvorenie nových pracovných miest v službách
cestovného ruchu

Ohrozenia
 nerozvíjanie marketingu územia a úrovne
poskytovaných služieb cestovného ruchu
 znehodnocovanie prírodného agropotenciálu
územia
 nezáujem o turistické produkty obce i
regiónu
 implementácia investičných programov bez
rešpektovania princípov trvalo udržateľného
rozvoja
 neschopnosť subjektov písať kvalitné
projekty a využívať podporné programy
štátu a EU
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B – Strategická časť
Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja mesta pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík a
určí hlavné ciele a priority rozvoja mesta pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v
záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia. Táto časť obsahuje:
- víziu územia,
- formuláciu a návrh stratégie,
- výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach
rozvoja (hospodárska, sociálna, environmentálna).

Pri spracovaní tohto dokumentu boli plno akceptované najvýznamnejšie rozvojové
dokumenty týkajúce sa územia obce – Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 20142020, ako aj s Národná stratégia regionálneho rozvoja SR (schválený uznesením Vlády SR č.
222 zo 14. mája 2014), Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001),
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky
2014-2020, Územný plán Bratislavského samosprávneho kraja, Územný plán obce
Chorvátsky Grob, Inovačná stratégia Bratislavského samosprávneho kraja na roky 20142020, Stratégia rozvoja cestovného ruchu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 20072013, Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho kraja, Regionálna
stratégia výchovy a vzdelávania Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2013 – 2018 –,
ako aj zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja.
Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja definuje Program hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja obce nasledovne v § 8:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
(1) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je strednodobý rozvojový
dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej
stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je
vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.
(2) Vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce zabezpečuje
obec pri uplatnení partnerstva.
(3) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce pozostáva z analytickostrategickej časti a programovej časti.
(4) Analyticko-strategická časť obsahuje najmä
a) súhrnnú geografickú, kultúrno-historickú a sociálno-ekonomickú charakteristiku obce
a charakteristiku stavu vybavenosti a obsluhy územia obce,
b) hodnotenie a analýzu hospodárskej situácie, sociálnej situácie, environmentálnej situácie
a situácie v oblasti kultúry a vybavenosti a obsluhy územia obce,
c) analýzu väzieb strategických dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja s územím obce,
d) určenie rozvojového potenciálu a limitov rozvoja územia obce, definovanie podmienok
udržateľného rozvoja obce,
e) stratégiu rozvoja obce, pri zohľadnení jej vnútorných špecifík, ktorá určí hlavné smery,
priority a ciele rozvoja obce,
f) analýzu finančných potrieb a možností financovania programu hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja obce.
57

(5) Programová časť obsahuje najmä
a) zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja obce,
b) inštitucionálne zabezpečenie a organizačné zabezpečenie realizácie programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
c) finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej
stránky realizácie
programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
d) systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov,
e) časový harmonogram realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce.
(6) Aktualizácia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce sa vypracúva
podľa potreby.
(7) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a jeho aktualizáciu schvaľuje
obecné zastupiteľstvo.
(8) Schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a príslušnej
územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis,8) je
podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie finančného príspevku zo štátneho
rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2.
Pôsobnosť obcí pri podpore regionálneho rozvoja zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja definuje nasledovne v § 12:
Obec vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja
a) analyzuje a hodnotí úroveň rozvoja svojho územia a jeho častí, zabezpečuje jeho trvalo
udržateľný hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a územný rozvoj,
b) zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja obce, pravidelne ho monitoruje a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie,
zabezpečuje súlad programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce s
územnoplánovacou dokumentáciou, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis,
c) spolupracuje s vyšším územným celkom, na území ktorého sa obec nachádza, na príprave
a realizácii programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku
a na účely evidencie poskytuje vyššiemu územnému celku program hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja obce,
d) podieľa sa na plnení úloh, ktoré súvisia so zameraním podpory regionálneho rozvoja podľa
§ 3, v spolupráci s ministerstvom a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi, ktorí sa
nachádzajú na území obce,
e) vytvára podmienky na vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev,
f) spolupracuje s ďalšími obcami, regiónmi a územnými celkami alebo s orgánmi iných
štátov, ktoré plnia funkcie územnej samosprávy,
g) podporuje rozvoj podnikateľských aktivít potrebných na rozvoj obce.

Stratégia, priority a ciele Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014-2020
budú implementované prostredníctvom operačných programov v rámci jednotlivých cieľov
politiky EÚ. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chorvátsky Grob
zohľadňuje možnosti získavania zdrojov z operačných programov na roky 2014-2020. Podľa
cieľov politiky Európskej únie obec Chorvátsky Grob leží v NUTS 2 regióne, ktorý spadá
pod kategórie rozvinutejšie regióny (HDP na obyvateľa ≥ 90% priemeru EÚ-27).
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Európska územná spolupráca, v rámci ktorej pre riešené územie veľký význam má
cezhraničná spolupráca implementovaná prostredníctvom operačných programov Program
cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2014-2020 a Program
cezhraničnej spolupráce Rakúska spolková republika – Slovenská republika 2014-2020.
Tento programový dokument plne zohľadňuje horizontálne priority, ktoré sú svojím
charakterom a vplyvmi prierezovými témami všetkých priorít a budú rešpektované pri
každom projekte/skupine projektov operačných programov, bez ohľadu na podporovanú
tému alebo územie.

Územné plánovanie
Územné plánovanie patrí k dôležitým nástrojom rozvoja sídiel. Územnoplánovacia
dokumentácia komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia,
zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú
stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.
Obstarávanie územných plánov v súlade s novelami stavebného zákona č. 50/1976 Zb.
patrí do kompetencie obcí. Územné plánovanie komplexne rieši funkčné využitie územia,
jeho cieľom je vytvárať predpoklady k súladu výstavby a iných činností ovplyvňujúcich
rozvoj obce.
Územný plán obce Chorvátsky Grob je vypracovaný, aktualizovaný bol v roku 2013.
Hlavné ciele rozvoja obce Chorvátky Grob premietnuté do riešenia Územného plánu obce
Chorvátsky Grob – Zmeny a doplnky 2013 sú predovšetkým:
 vytvorenie komfortného harmonického obytného prostredia pre občanov obce,
 vytvorenie priestorových predpokladov pre lokalizáciu aktivít zabezpečujúcich
pracovné príležitosti pre obyvateľov obce,
 vytvorenie priestorových predpokladov pre lokalizáciu zariadení verejnej a komerčnej
občianskej vybavenosti,
 zabezpečenie vhodných podmienok pre športové a rekreačné potreby obyvateľov a
návštevníkov obce a to jednak v zastavaných územiach obce ale aj v jej najbližšom
krajinnom zázemí,
 vyriešenie problematiky dopravnej obsluhy obce a jej napojenie na systémy verejnej
dopravy dobudovaním uceleného prepravného systému zloženého zo železničnej,
cestnej, cyklistickej a pešej dopravy v ich vzájomných súvislostiach,
 vybavenie územia obce potrebnou kapacitnou technickou infraštruktúrou v súlade
 so zákonnými požiadavkami ako aj požiadavkami na pohodlné bývanie.
Z pohľadu priestorovej koncepcie v súčasnosti platný Územný plán predpokladá
napojenie lokality Čierna Voda na diaľničnú križovatku Triblavina a taktiež vybudovanie
cesty II. triedy, ktorá prepojí cesty I/61 a II/502.
Hlavné rozvojové lokality boli navrhované v časti Čierna Voda, a to hlavne pri hranici
s Národnou prírodnou rezerváciou Šúr a pozdĺž Triblavinskej cesty až po tok Čiernej vody. Z
hľadiska funkčného využitia sú tieto územia navrhnuté prevažne pre rozvoj bývania,
občianskej vybavenosti a výrobno – obslužných areálov.

Strategický program a akčný plán Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Chorvátsky Grob sú v súlade s globálnym cieľom, strategickými cieľmi a prioritami
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky
2014-2020.
59

Bratislavský kraj má všetky predpoklady pre úspešné zvládnutie „globalizačných
tendencií“, ktoré so sebou prinášajú zvýšenú medzinárodnú konkurenciu spojenú s vysokou
dynamikou zmien na trhoch, rýchlym zvyšovaním technologickej úrovne, informatizáciou a
internacionalizáciou ekonomických činností v oblasti produkcie a služieb. Pre samotné
územie kraja je nevyhnutné, v súlade s celoeurópskou stratégiou do roku 2020, zabezpečiť
inteligentný rast ktorý je založený na efektívnych investíciách do vzdelávania, výskumu a
inovácií, ďalej udržateľný rast, vďaka podpore smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu a
inkluzívny rast, so silným dôrazom na tvorbu pracovných miest.
V rámci dlhodobého hľadiska (10 až 15 rokov) Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 stanovuje víziu pre
hospodársky a sociálny rozvoj kraja nasledovne: „Vytvorenie podmienok pre hospodársky
rozvoj a zvyšovanie kvality života obyvateľov kraja.“
Pre programové obdobie 2014 až 2020 je globálny cieľ Programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja stanovený nasledovne:
„Vytvoriť vhodné podmienky pre zvýšenie inovačnej výkonnosti bratislavského regiónu
v rámci európskeho priestoru.“ To znamená vytvoriť hospodárske a sociálne podmienky
najmä na zvýšenie celkových výdavkov v oblasti vedy a výskumu, zvýšenie počtu
výskumných pracovníkov, zvýšenie počtu inovácií v malých a stredných podnikoch, zvýšenie
podielu vysokoškolsky vzdelanej populácie na území kraja, zlepšenie prístupu obyvateľstva k
širokopásmovému internetu (najmä vo vidieckych oblastiach), ale aj zvýšenie počtu
patentových prihlášok a tým zlepšiť celkové hodnotenie kraja v rámci poradia inovačnej
výkonnosti regiónov na území EÚ (Regional innovation scoreboard - RIS) z úrovne
priemerného inovátora na úroveň stredne-vysokého inovátora.

Strategické ciele a priority Bratislavského samosprávneho kraja vychádzajú z cieľov a
priorít definovaných v rámci Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR, pričom ich
predmetom je spoločne naplniť globálny (celkový) cieľ tohto programového dokumentu. Ich
štruktúra je definovaná nasledovne:
1. Rozvoj poznatkovo orientovanej ekonomiky
2. Rozvoj služieb a turizmu
3. Integrovaná a ekologická doprava a znižovanie energetickej
náročnosti
4. Zlepšenie kvality životného prostredia

Zámerom tejto kapitoly je identifikácia prioritných rozvojových oblastí obce a zároveň
stanovenie strategických cieľov, priorít a opatrení predstavujúcich rozvojovú stratégiu obce
nadväzujúcu na výsledky komplexného auditu rozvojového potenciálu záujmového územia,
na SWOT analýzu a na vyššie uvedené programové dokumenty.
Vychádzajúc z analýzy existujúceho stavu hospodárskych a sociálnych podmienok v
obci boli identifikované nasledovné strategické prioritné rozvojové oblasti obce:
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C – Programová časť
Programová časť obsahuje strategické prioritné rozvojové oblasti mesta, definovanie
strategických cieľov pri jednotlivých prioritných oblastiach, priority, zoznam opatrení a
aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce. Program obsahuje podrobnejšie
rozpracovanie strategických cieľov v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej politike na
úroveň opatrení a aktivít.
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Monitorovanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Navrhované ukazovatele zohľadňujú všetky tri základné prioritné oblasti trvalo udržateľného rozvoja obce: hospodársku, sociálnu a
environmentálnu oblasť.
Názov ukazovateľa
Novovytvorené pracovné miesta
Miera nezamestnanosti
Priemerné mzdy
Sociálne odkázaní obyvatelia
Spokojnosť obyvateľov so sociálnymi službami v obci
Objem investícií do skvalitnenia občianskej infraštruktúry obce
Objem investícií do skvalitnenia technickej infraštruktúry obce
Verejný poriadok a bezpečnosť obyvateľov – zaznamenané priestupky
a trestné činy
Verejný vodovod a kanalizácia
Demografický vývoj obyvateľstva obce
Spokojnosť obyvateľov s úrovňou školských inštitúcií v obci
Spokojnosť obyvateľov s možnosťami športovania v obci
Spokojnosť obyvateľov s kultúrnym životom v obci
Spokojnosť obyvateľov s úrovňou služieb v obci
Spokojnosť obyvateľov s mestom ako miestom pre prácu
Spokojnosť obyvateľov s mestom ako miestom pre bývanie a život
Spokojnosť obyvateľov s kvalitou životného prostredia obce
Spokojnosť návštevníkov, turistov s obcou

Informačný zdroj
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Štatistický úrad SR
Obec, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Štatistický úrad SR
Štatistický úrad SR
Obec, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Štatistický úrad SR

Merná jednotka

Dotazníkový prieskum
Obec, ostatné úrady a organizácie
Obec, ostatné úrady a organizácie
Obec, Polícia SR

Počet
Počet nezamestnaných
EUR
Počet sociálne odkázaných
obyvateľov
% obyvateľov
EUR
EUR
Počet

Obec, ostatné úrady a organizácie
Obec
Dotazníkový prieskum
Dotazníkový prieskum
Dotazníkový prieskum
Dotazníkový prieskum
Dotazníkový prieskum
Dotazníkový prieskum
Dotazníkový prieskum
Dotazníkový prieskum

Podiel napojených domácností v %
Počet
% obyvateľov
% obyvateľov
% obyvateľov
% obyvateľov
% obyvateľov
% obyvateľov
% obyvateľov
% návštevníkov/turistov
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D – Realizačná časť
Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu rozvoja mesta,
systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja mesta s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram
realizácie programu rozvoja mesta formou akčných plánov.
Akčný plán obce Chorvátsky Grob na obdobie 2014-2020
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Systém monitorovania a hodnotenia

PHSR obce Chorvátsky Grob je živým dokumentom. Realizácia programu bude
dôsledne sledovaná a monitorovaná. Jednotlivé opatrenia a úlohy budú realizované obcou
Chorvátsky Grob, organizáciami zriadenými a založenými obecou, resp. v spolupráci
s ďalšími organizáciami a inštitúciami.
Pre udržiavanie a realizáciu PHSR obce Chorvátsky Grob bude zriadená Riadiaca
komisia pre riadenie realizácie PHSR obce Chorvátsky Grob, ktorej úlohou bude monitorovať
celkový proces implementácie stratégie a navrhovať v prípade potreby zmeny v realizácii
strategických plánov, ich doplnenie, prípadne prípravu nových dokumentov potrebných pre
napĺňanie vízie obce. V Riadiacej komisii pre riadenie realizácie PHSR obce Chorvátsky
Grob budú zastúpení hlavní predstavitelia samosprávy (starosta, prednosta a vedúci odborov
Obecného úradu) s dôrazom na zastúpenie všetkých sektorov a priradenie odborníkov
k jednotlivým prioritám.
Proces realizácie PHSR obce Chorvátsky Grob sa začne po jeho schválení Obecným
zastupiteľstvom.
Úlohou Riadiacej komisie pre riadenie realizácie PHSR obce Chorvátsky Grob bude:
 schádzať na prehodnocovanie plnenia PHSR obce Chorvátsky Grob podľa
potreby, najmenej jedenkrát štvrťročne,
 jedenkrát ročne podať správu Obecnému zastupiteľstvu o stave realizácie cieľov
PHSR obce Chorvátsky Grob tak, aby bolo zabezpečené, že všetky ciele budú
splnené včas,
 prideliť zodpovednosť (hlavnú garanciu) za monitorovanie jednotlivých cieľov
akčných plánov svojim jednotlivým členom,
 vzájomne sa informovať o plánoch prípravy a realizovaní projektov za účelom
koordinácie aktivít v obci,
 aktualizovať PHSR obce Chorvátsky Grob (minimálne každý druhý rok) – je to
živý, otvorený dokument,
 pravidelne komunikovať s občanmi, podnikateľmi a inštitúciami v meste s cieľom
zabezpečiť informovanosť o PHSR obce Chorvátsky Grob – so stratégiou rozvoja
mesta bude oboznámená verejnosť prostredníctvom internetu (na
http://www.chorvatskygrob.sk/ ) a miestnych médií.
Jednotlivé úlohy programu budú realizované pomocou bežných postupov a procedúr
mestského úradu a ďalších zúčastnených inštitúcií, pričom rozhodujúcim pre úspech bude
monitorovanie a koordinácia týchto úloh uskutočnená určeným odborom (oddelením)
mestského úradu alebo príslušnými zodpovednými osobami.
PHSR obce Chorvátsky Grob je otvorený dokument, ktorý bude reagovať na zmeny v
okolí, zmeny potrieb obyvateľov obce Chorvátsky Grob a legislatívne zmeny. PHSR obce
Chorvátsky Grob 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 vyžitie 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 mesta. Otvorenosťou dokumentu sa zabezpečí flexibilita pri určovaní priorít obce,
ktoré musia reagovať na vzniknuté zmeny v danom prostredí a preferenciách obyvateľov.
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Aktualizácia PHSR obce Chorvátsky Grob bude založená na princípe výberu priorít,
opatrení, aktivít a projektov, pomocou ktorých je možné dosiahnuť najefektívnejší rozvoj
prioritných oblastí obce. Postup bude nasledovný:
1. Riadiaca komisia pre riadenie realizácie PHSR obce Chorvátsky Grob odporučí zmeny v
PHSR obce Chorvátsky Grob,
2. Obecné zastupiteľstvo schváli PHSR obce Chorvátsky Grob na ďalšie obdobie.
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E – Finančná časť
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,
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.
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Záver
Dokument PHSR obce Chorvátsky Grob je rozvojový dokument mesta – vyjadruje
víziu rozvoja obce založenú na výsledkoch strategického plánovania.
PHSR obce Chorvátsky Grob 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 Chorvátsky Grob.
Z hľadiska štruktúry PHSR obce Chorvátsky Grob je rozčlenený na 5 časti:
 v prvej časti je podrobne analyzovaný reálny stav jednotlivých oblastí územia obce
Chorvátsky Grob,
 druhá časť je strategická, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení
jeho vnútorných špecifík a určí hlavné ciele a priority rozvoja obce pri
rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého
udržateľného rozvoja územia,
 tretia časť je programová časť, ktorá obsahuje strategické prioritné rozvojové
oblasti obce, definovanie strategických cieľov pri jednotlivých prioritných
oblastiach, priority, zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu
rozvoja mesta,
 štvrtá časť programového dokumentu je realizačná časť, ktorá je zameraná na
popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie
programu rozvoja obce; táto časť obsahuje aj akčný plán rozvoja obce Chorvátsky
Grob na obdobie 2014-2020,
 posledná časť je finančná časť, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých
opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie programu
rozvoja obce.
Vykonateľnosť jednotlivých opatrení a tým dosiahnutie stanovených cieľov bude
závisieť od mnohých faktorov. Najkritickejším prvkom je finančná náročnosť jednotlivých
priorít. Taktiež dôležitým faktorom sú komplikované vlastnícke vzťahy.
Schválený PHSR obce Chorvátsky Grob je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať
o nové priority, opatrenia a aktivity, resp. môžu sa niektoré opatrenia a aktivity rušiť. PHSR
obce Chorvátsky Grob schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Chorvátskom Grobe.
Monitorovanie a hodnotenie PHSR obce Chorvátsky Grob realizuje Obecné zastupiteľstvo
v Chorvátskom Grobe.
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Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR
Územný plán obce Chorvátsky Grob, 2012
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR (schválený uznesením Vlády SR č. 222 zo 14.
mája 2014)
Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014-2020
Program rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2014 – 2020
Integrovaný regionálny operačný program na obdobie 2014-2020
OP Ľudské zdroje na obdobie 2014-2020 (OP ĽZ)
OP Kvalita životného prostredia na obdobie 2014-2020 (OP KŽP)
OP Integrovaná infraštruktúra na obdobie 2014-2020 (OP II)
OP Výskum a inovácie na obdobie 2014-2020 (OP VaI)
OP Efektívna verejná správa na obdobie 2014-2020 (OP EVS)
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001)
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky
2014-2020
Územný plán Bratislavského samosprávneho kraja
Inovačná stratégia Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020
Stratégia rozvoja cestovného ruchu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2007-2013
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho kraja
Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania Bratislavského samosprávneho kraja na roky
2013-2018
http://www.chorvatskygrob.sk/
www.statistics.sk
www.upsvar.sk
http://www.sopsr.sk/web/
http://www1.enviroportal.sk/index.php
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Zoznam skratiek použitých v PHSR
PHSR – program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
OP – operačný program
SR – Slovenská republika
EÚ – Európska únia
CR – cestovný ruch
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Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky
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