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1 Úvod
Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej PHSR) obce
Kaplna pre obdobie 2008 – 2013 prispeje k splneniu jedného zo základných princípov
regionálnej politiky a vyplýva zo Zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja.
V zmysle uvedeného zákona má efektívnemu plánovaniu a čerpaniu prostriedkov pre
miestny a regionálny rozvoj napomôcť PHSR obce, resp. samosprávneho kraja.
PHSR obce Kaplna je strednodobý dokument, ktorý obsahuje najmä:


analýzu hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho a kultúrneho rozvoja obce,
hlavné smery jej vývoja, stanovenie cieľov a prvoradých potrieb,



úlohy

a prvoradé

potreby

v rozvoji

technickej

a sociálnej

infraštruktúry,

v starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre a v ďalších oblastiach,


návrh finančného a administratívneho zabezpečenia.
Aby sa obec mohla prostredníctvom projektových žiadostí uchádzať o nenávratné

finančné prostriedky z fondov EÚ a štátnych fondov v programovom období 2007 – 2013,
je nevyhnutné splniť nasledovné podmienky:


obec musí mať schválený Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, v ktorom bude
stanovený strategický cieľ obce a určia sa postupné kroky na jeho dosiahnutie,



obec musí mať schválený územný plán, ktorý na základe plánu rozvoja obce
stanovuje komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia
územia obce a stanovuje zásady je organizácie a vecnú a časovú koordináciu
jednotlivých činností v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.
Programové obdobie 2007 – 2013 je pre Slovenskú republiku prvým programovým

obdobím, v ktorom bude mať možnosť využívať zdroje z fondov EÚ v priebeh celého jeho
trvania na základe dokumentu Národný strategický referenčný rámec. V tomto období
bude Kohézna politika EÚ realizovaná prostredníctvom cieleného smerovania príspevkov
z fondov EÚ na napĺňanie troch hlavných cieľov, ktorými sú


konvergencia



regionálna konkurencieschopnosť



európska teritoriálna spolupráca.
PHSR obce Kaplna poskytuje komplexný pohľad na súčasný stav hospodárskeho

a sociálneho rozvoja obce a určuje strategický cieľ, prioritné oblasti rozvoja, ciele,
opatrenia a aktivity v súlade s cieľmi Národného strategického referenčného rámca
Slovenskej republiky 2007 – 2013.
Štruktúra PHSR: Dokument je zložený z troch hlavných častí. Prvá, analytická
časť, obsahuje súhrnnú situačnú analýzu a SWOT analýzu sledovaného územia. Z druhej,
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strategickej časti dokumentu, už vyplývajú prioritné projektové zámery obce. Tretia,
implementačná časť, pozostáva z akčného plánu s časovým harmonogramom a návrhom
finančného a organizačného zabezpečenia.
Postup spracovania PHSR je v súlade s Metodickou príručkou uverejnenou
Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja, sekciou regionálnej politiky.
POUŽITÁ METODIKA PRÍPRAVY PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO
ROZVOJA
TVORBA VÍZIE
Zainteresovanie všetkých strán
ANALYTICKÁ ČASŤ
ANALÝZA ÚZEMIA OBCE KAPLNA
Audit zdrojov
Analýza príležitostí
Zber nápadov

Analýza problémov

SWOT ANALÝZA OBCE KAPLNA
KONCEPČNÁ ČASŤ
Vytýčenie strategických cieľov, priorít, opatrení
Rozvojové programy
REALIZAĆNÁ ČASŤ
Akčný plán / príprava projektov
Implementácia úspešných projektov
SPÄTNÁ VÄZBA – MONITORING - KONTROLA
Počas

prípravy

Programu

hospodárskeho

a sociálneho

rozvoja

prebiehalo

zhromažďovanie aktuálnych informácii a dokumentov, spracovanie, porovnávanie a
hodnotenie informácii, organizačné zabezpečenie a spracovanie získaných podkladov obce.
Dôvodom pre vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja bola
potreba komplexného strategického rozvojového dokumentu, ktorý by pokrýval aj aspekty
sociálneho, ekonomického, kultúrneho a inštitucionálneho rozvoja, ktoré v územnom
pláne nie sú riešené. Z tohto dôvodu sa pre obdobie nasledujúcich 7 rokov, t.j. s
platnosťou do roku 2013 vypracúva nový komplexný plánovací dokument spĺňajúci
aktuálne kritériá strategického plánu pre úroveň miestnej samosprávy, ktorým je
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kaplna.
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VÍZIA
Vízia obce Kaplna je výsledkom spoločnej komunikácie a spolupráce obecného
zastupiteľstva, starostu a v neposlednom rade aj občanom obce, ktorý sa zúčastnili
dotazníkového prieskumu. Dotazníkový prieskum vykonaný pred vypracovaním PHSR obce
nám pomohol definovať základné problémy a oblasti na ktoré je potrebné sa v dokumente
zamerať, aby bol naplnený globálny cieľ obce:
„ Skvalitnenie života obyvateľov obce Kaplna“
Koncepcia vízie bola definovaná s predsavzatím dosiahnutia globálneho cieľa. Vízia
je zameraná na obnovu a rozvoj obce, zachovanie a obnovu kultúrneho dedičstva
a vysoký dôraz sa kladie aj zachovanie a obnovu životného prostredia v obci a jej okolí.

VÍZIA
„Obec Kaplna predstavuje miesto kľudného a plnohodnotného života pre
svojich obyvateľov. Svojou strategickou polohou voči Bratislave obec
poskytuje dostatok pracovných príležitostí vo svojom okolí, čo ju predurčuje
na príliv nových obyvateľov a tým aj k rozvoju obce. Kaplna je miestom, kde
sa háji verejný záujem s ohľadom na potreby obyvateľov, regionálny rozvoj
a zachovanie kultúrnych tradícií a životného prostredia pre ďalšie generácie
obyvateľov.“
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2 Charakteristika obce
2.1 Geografická charakteristika
Poloha
Obec Kaplna spadá pod územie Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej BSK).
BSK sa nachádza v západnej a juhozápadnej časti Slovenskej republiky a svojou rozlohou
je najmenším krajom SR. Región sa administratívne člení na 8 okresov. Tvoria ho okresy
Bratislava I – V, Malacky, Pezinok a Senec. Územnú a sídelnú štruktúru Bratislavského
kraja tvorí 73 obcí, z ktorých 7 má štatút mesta (Bratislava, Malacky, Stupava, Svätý Jur,
Pezinok, Modra a Senec). Krajským a súčasne aj hlavným mestom SR je Bratislava.
Z geografického hľadiska je poloha kraja veľmi výhodná, pretože leží na historickej
križovatke obchodných ciest - podunajskej a severojužnej, tzv. jantárovej ceste.
Pri bližšej charakteristike sa obec Kaplna
nachádza severovýchodnom cípe okresu Senec,
ktorého okresným mestom je mesto Senec.
Senec a jeho okolie je predurčené na rozvoj
turistiky, vidieckej turistiky a cestovného ruchu.
V regióne sa nachádza množstvo zaujímavých
historických a kultúrnych pamiatok. Na dobrej
úrovni je aj poskytovanie športovo rekreačných
služieb.
Základná charakteristika obce Kaplna
Tabuľka č. 1
Názov okresu

Senec

Názov kraja

Bratislavský

Štatút obce

obec

PSČ

900 84

Telefónne smerové číslo

033

Prvá písomná zmienka o obci – rok

1244

Nadmorská výška stredu obce – m

151

2

Celková výmera územia obce (m )
Hustota obyvateľstva na km

2

5 529 805
127

Zdroj: Štatistický úrad SR
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Obec Kaplna leží v Podunajskej nížine na tzv. Trnavskej pahorkatine a patrí do časti
Trnavskej sprašovej tabule, ktorá sa rozprestiera medzi Malými Karpatmi a kvartérnou
nivou Váhu v nadmorskej výške od 142 do 156 m. Stred obce Kaplna sa nachádza
v nadmorskej výške 151 m. Povrch celého územia je mierne zvlnený a miestami má
tabuľovitý charakter, typický pre oblasť rozšírenia černozeme. Celková výmera územia
obce je vo veľkosti 552,98 ha.
Obec Kaplna má z hľadiska významných ekonomických centier veľmi vhodnú
geografickú polohu. Obec je od hlavného mesta SR Bratislavy vzdialená 32 km
severovýchodne, 10 km severovýchodne od okresného mesta Senec a 13 km
juhovýchodne od okresného mesta Trnava.
Obec je napojená cestou prvej triedy I/61, ktorá prechádza jej južnou časťou,
severovýchodným smerom na Trnavu

a juhozápadným smerom s mestami Senec

a Bratislavou. V podstate paralelne s cestou I/61 je vedená diaľnica D1 vo vzdialenosti
približne 1,5 až 2 km. Cestu I/61 priamo v obci križuje cesta tretej triedy III/5042
severozápadným smerom na obce Báhoň – Budmerice a cesta III/0624 juhovýchodne na
Čataj – Veľký Grob – Sládkovičovo.
Obec Kaplna má spoločnú katastrálnu hranicu
s obcou Igram, obcou Báhoň, obcou Blatné a obcou
Cífer. Hranica s obcou Cífer, ktorá patrí do okresu
Trnava, tvorí súčasne aj hranicu medzi okresmi
a zároveň

i hranicu

medzi

Bratislavským

a Trnavským samosprávnym krajom.
Napriek tomu, že obec Kaplna nepatrí k veľkým
obciam, má za sebou bohatú históriu. Počiatky
historickej Kaplny siahajú do piateho tisícročia pred
Kristom, o čom svedčia archeologické nálezy neolitickej osady v obci.

Klimatické podmienky
Medzi najdôležitejšie klimatické činitele, ktoré ovplyvňujú skladbu flóry a fauny
a tým aj ráz krajiny, patria teplota vzduchu, zrážky a vietor. Ostatné činitele ako napr.
vodné plochy, reliéf terénu, blízkosť lesa, prašnosť a pod. sú len modulujúcimi faktormi.
Podľa zaužívanej klimatickej klasifikácie a dlhodobého pozorovania klimatických prvkov
územie obce Kaplny zaraďujeme do teplej

a suchej oblasti s miernou zimou. Územie

spadá do oblasti Podunajskej nížiny, ktorá je najteplejšou oblasťou Slovenska.
strana 8

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kaplna

Územie obce môžeme charakterizovať ako oblasť s priemerným počtom 70 letných
a 25 ľadových dní, a priemernou ročnou teplotou 9oC. Vo vegetačnom období (IV. – IX.
mesiac) slnko svieti viac ako 1500 až 2000 hodín.
Podľa 50-ročného normálu je najchladnejším mesiacom január, s priemernou
teplotou vzduchu – 2,1oC. Najteplejším mesiacom je júl, s priemernou teplotou vzduchu
19,7 oC.

Geologické podmienky
Podľa geomorfologického členenia patrí záujmové územie obce do oblasti
Podunajskej nížiny, podcelku Trnavskej pahorkatiny a do časti Trnavskej sprašovej tabule,
ktorá sa rozprestiera medzi Malými Karpatmi a kvartérnou nivou Váhu v nadmorskej výške
od 142 do 156 m. Povrch celého územia je jemne zvlnený.
Geologický vývoj celej oblasti sa začal po vrásnení Karpát koncom druhohôr
a začiatkom mladších treťohôr. Územie Trnavskej tabule pokleslo v období neogénu
a preniklo naň more, ktoré sa neskôr rozšírilo do celej Podunajskej panvy.
Celé územie je budované pliocénnymi horninami (panón, pont a levant).
Zaujímavosťou územia a Trnavskej pahorkatiny z geologického hľadiska je nádväznosť na
hydrogeologické pomery a výskyt podzemných vôd. Tieto vody sú akumulované
v pieskoch a štrkoch levantu uložených pod kvartérnymi sprašami a sprašovými hlinami.
Ich mocnosť je okolo 40 m, miestami aj viac.

Hydrologické podmienky
Územie obce Kaplna patrí z hydrologického hľadiska do povodia Dunaja. Cez jej
katastrálne územie preteká Vištucký potok so strategickým hydrologickým významom.
Najvyšší prietok je koncom zimy a začiatkom jari a najnižší koncom leta a začiatkom
jesene.
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2.2 Historický vývoj
Počiatky historickej Kaplny sú doteraz nejasné, a to aj napriek tomu, že sa
v poslednom polstoročí urobilo dosť pre ich vysvetlenie. Avšak z pohľadu teórie, že
väčšina trvalých ľudských osídiel sa vyvinula pri vodných tokoch, nie je výnimkou ani obec
Kaplna. Dnešný Vištucký potok, v stredoveku nazývaný Barzanch, sa nachádza na
západnej strane obce.
Od mladšej a neskorej doby kamennej je územie Kaplny trvalo osídlené. Nález
v roku 1987 mamutieho zuba v nánose Višuckého potoka, ktorý sa však nezachoval,
podporuje predpoklad prítomnosti človeka typu Homosapiens

na území obce koncom

paleolitu.
Praveké a ranohistoriceké osídlenie je v obci Kaplna doložené nepretržite od
mladšej doby kamennej v 5. tisícročí pred Kristom. Z mladšej doby železnej sú po obci
rozptýlené nálezy tuhovskej keramiky. Najviac pravekých nálezov pochádza z doby
bronzovej.
Najdôležitejšími náleziskami v obci je lokalita “Za potokom“ a “Vodná nádrž“.
Nálezy z obce sú uložené v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave a významnejšie
z nich v expozíciách a v klenotnici na Bratislavskom hrade.
Počiatky historickej Kaplny sú nejasné. Dve najstaršie listiny z roku 1244 a 1313 sa
vzťahujú na kostol sv. Alžbety . Jedná sa síce o falzifikáty z polovice 14. Storočia, ale
základný údaj z listiny o existencii kostola v štyridsiatich rokoch 13. storočia je pravdivý.
Jednoznačne tomu nasvedčujú architektonické a aj výtvarné danosti kostola. Jeho farský
obvod sa rozprestieral od Senca a Čataja k Vištuku, ktorý mu v roku 1244 priznal uhorský
kráľ Béla IV. A neskôr aj ostrihomský arcibiskup Tomáš listinou z roku 1313. Umeleckohistorický a architektonický rozbor kostola dosvedčuje, že kostol je románsky objekt zo 40.
rokov 13. storočia. Kostol má dnes jednu vežu, ale protokol kaplnskej farnosti
storočia

z 18.

hovorí , že južná veža bola zbúraná , aby sa z jej materiálu postavil ochranný

múr okolo kostola. Kostol má 33m vonkajšej dĺžky a na jeho stavbu sa použilo 400 000
tehál. Kostol bol postavený asi pre 1000 ľudí aj napriek tomu, že v období jeho stavby
mala obec Kaplna približne 100 – 200 obyvateľov.
Názov obce v listinnom materiáli znie pomerne jednotne: Capulna (r. 1244,
1313,1325, 1343), Capolna (r. 1289), Kapulna (r. 1310, 1316, 1349, 1359), Capelln (r.
1310, 1375), Kappellen (1543), Kapeln (1598). Meno obce je vytvorené zo slova capella –

kaplnka (s pridaním slovanskej koncovky -nka).
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Kaplna tvorila pôvodne súčasť domény Bratislavského hradu a neskôr do polovice
15.storočia bola v držbe zemanov. V roku 1583, až do zrušenie panstva v roku 1848, sa
držiteľmi červenokamenského panstva, ku ktorému patrila aj Kaplna , stali Pálfyovci.
Kaplna bola koncom 20-tych a 30-tych rokov 16. storočia postihnutá v čase
nájazdu Turkov na Viedeň tureckými a inými lúpežami.

Z tohto, ale súčasne aj iných

dôvodov, sa stala pôvodná poloha na rušnej hradskej ceste nevýhodou. Preto došlo
k prehodnoteniu začlenenia obce do dopravnej, strategickej a vodnej siete a obec sa ďalej
vyvíjala popri miestnej ceste Báhoň – Čataj. Tu bola tiež obec chránená pred vodnými
záplavami Vištuckého potoka.
V roku 1543 evidovalo panstvo v obci 26 usadlostí, v roku 1554 to bolo 33
usadlostí a v roku 1598 už bolo v obci 52 usadlostí. Počas Bočkajovho povstania o obci nie
sú o obci uchované správy a v súpisoch z roku 1609 sa spomína len 6 opustených domov.
V roku 1634 mala obec 20 domov a asi 100 obyvateľov, jedna polovica Slováci, druhá
Chorváti.
Zo štatistických údajov o počte domov a obyvateľov od polovice 19. storočia do
roku 1920 vidno, že obec rástla veľmi pomaly.
Obec Kaplna bola elektrifikovaná v roku 1937, v roku 1959 bol svojpomocne
postavený kultúrny dom v priestoroch niekdajšieho pálfiovského majera. V 70-tych rokoch
bol vybudovaný vodovod a plynovod. V roku 1988 bol postavený dom smútku a v roku
1989 bola obnovená ohrada cintorína.
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2.3 Heraldika
Symboly obce Kaplna prešli dlhou históriou a zobrazovali činnosť ľudu v tej ktorej
oblasti. Pod signatúrou HR K-47/94 v Heraldickom registri Slovenskej republiky je
zapísaný Erb obce Kaplna a vo farbách erbu bola schválená aj vlajka obce.
Obecnými symbolmi, ktoré obec na základe o obecnom zriadení 360/1990 Z.z.
v znení neskorších zmien a doplnení používa obe pri výkone samosprávnych funkcií –
úradných a reprezentačných insígnie obce ktorými sú: erb, pečatidlo a vlajka.
Obecnými symbolmi sa zvyčajne označuje územie obce, budova samosprávy
a miestnosť, v ktorej sa prebiehajú rokovania obecného zastupiteľstva.
Erb obce
Erb obce Kaplna pochádza z roku 1614 a tvorí ho v modrom štíte na
veľkom, hrotom nahor postavenom lemeši čierny vinohradnícky nôž,
ktorý symbolizuje roľnícko-vinohradnícku oblasť.

Vlajka
Vlajka obce bola schválená vo farbách erbu a tvorí ju päť pozdĺžnych
pruhov vo farbách modrej (1/7 šírky vlajky), bielej (2/7 šírky vlajky),
modrej (1/7 šírky vlajky), bielej (2/7 šírky vlajky) a čiernej (1/7 šírky
vlajky). Vlajka je zakončená tromi cípmi.
Pečať
Erbové pečatidlo obce pochádza zo 16. storočia

a upozorňuje na zamestnanie

obyvateľstva – na roľníctvo a vinohradníctvo. Symboly týchto výrobných odvetví sú na
seba položené.
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3 Ekonomické a sociálne východiská
3.1 Socio-ekonomická analýza
3.1.1 Prírodné zdroje
Voda
Územie obce Kaplna patri z hydrogeologického hľadiska do povodia Dunaja. Cez
územie preteká Vištucký potok s malým hydrogeologickým významom. Prietok vody
v koryte potoka nie je regulovaný a značne kolíše. Najvyšší prietok je začiatkom jari
a koncom zimy.
Zaujímavosťou územia obce Kaplna z geologického hľadiska je výskyt podzemných
vôd v danej oblasti. Podzemné vody sa nachádzajú akumulované v pieskovcoch a štrkoch
levantu, ktoré sú uložené pod kvartérnymi sprašami a sprašovými hlinami.

Veľké

množstvo akumulovaných podzemných vôd sa lokálne prejavuje ako napäté, t.j. ako
negatívne artézske a lokálne s voľnou hladinou.
Podzemné vody sú národohospodársky využívané. Výdatnosť jednotlivých studní
sa pohybuje od 5 do 40 l/s, ale výdatnosť miestami môže dosahovať 80 až 100 l/s.
Zásoby podzemných vôd v území obce sa dopĺňajú najmä infiltrovanými vodami z Malých
Karpát a potokov v danom území. Zrážkové vody sa na dopĺňaní zásob nepodieľajú.
Zásoby podzemných vôd majú z národohospodárskeho hľadiska veľmi vysoký
význam, pretože ich hladiny sa v niektorých miestach nachádza len niekoľko metrov pod
povrchom.
Pôda
Celková výmera územia predstavuje 552,98 ha a

z toho 505,38 ha tvorí

poľnohospodárska pôda. Katastrálne územie obce patrí do klimatického regiónu teplého,
veľmi suchého a nížinného.
Geologické pomery krajiny sa formovali už v štvrtohorách naviatím spraší a

za

spolupôsobenia klimatických faktorov podporili vznik sprašových černozemí. Na území
obce sa nachádzajú pôdne subtypy ako černozem karbonátová, černozem typická
a černozem degradovaná. Pôdy sú stredne ťažké až ľahšie, hlboké a bez skeletu. Na
území Slovenska sprašové černozeme patria k najúrodnejším typom pôdy, avšak v území
obce ich agronomickú hodnotu znižuje vlahový deficit v období vegetácie.
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Lesy a zeleň
Územie obce Kaplna má veľmi chudobné zastúpenie vegetácia ako lesnej tak aj
nelesnej drevitej vegetácie.
V intraviláne obce sú evidované dve plochy s vegetačným stromovým a krovitým
krytom. Prvá plocha je súčasťou cintorína a druhá sa nachádza v severozápadnej časti
katastrálneho územia v lokalite Dolné zadky.
Na území obce nie je evidované žiadne chránené územie ani genofondová plocha.

3.1.2 Životné prostredie
Kvalitu života v obci podmieňuje aj stav životného prostredia. Ochrana životného
prostredia by mala byť súčasťou

pre zabezpečenie kvality života súčasných aj budúcich

generácií. Výzva spočíva v tom, skombinovať ju s nepretržitým hospodárskym rastom
takým spôsobom, ktorý by bol dlhodobo udržateľný. Vzhľadom na klimatické zmeny je
táto výzva čoraz pálčivejšia. Environmentálna politika Európskej únie vychádza z
presvedčenia, že prísne environmentálne normy stimulujú inovácie a podnikateľské
príležitosti a hospodárska, priemyselná, sociálna a environmentálna politika musia byť
navzájom úzko previazané.
Ovzdušie
Základným východiskom pre hodnotenie kvality ovzdušia sú výsledky meraní
koncentrácií

znečisťujúcich

látok

v ovzduší,

ktoré

pravidelne

vykonáva

SHMU.

V Bratislavskom kraji je v súčasnosti evidovaných 1053 prevádzkovateľov zdrojov, ktorí
prevádzkujú 1790 zdrojov znečisťovania ovzdušia. Hlavný podiel na znečisťovaní ovzdušia
v oblasti má petrochemický priemysel, energetika a taktiež doprava, ktorá sa každoročne
zvyšuje. Ďalším významným zdrojom znečisťovania ovzdušia je rozsiahla výstavba najmä
polyfunkčných objektov a s tým súvisiace búracie, výkopové a stavebné práce. Na území
sa nachádzajú nasledovné najväčšie zdroje znečistenia ovzdušia: 1. Slovnaft Bratislava 2.
Istrochem Bratislava 3. Matadorex Bratislava 4. TERMING Bratislava 5. Technické sklo
Bratislava 6. Kablex Malacky 7. Hirocem Rohožník 8. CGC Senec 9. MDF Pezinok.
Územie obce Kaplna patrí medzi oblasti, ktoré si z hľadiska čistoty ovzdušia
nevyžadujú osobitnú ochranu. Región obce sa vyznačuje premenlivou, veľmi výraznou
cirkuláciou vzduchu, čo je veľmi dôležité pre nízku úroveň koncentrácií látok
znečisťujúcich ovzdušie v prízemných vrstvách atmosféry.
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Vzhľadom na vzdialenosť obce od Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice úroveň
rádioaktivity nie je na tomto území pod pravidelnou kontrolou. Obec sa nachádza len
v dotykovej zóne regiónu Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice.
Voda
Celkové zhoršenie kvality vôd je zapríčinené znečistením pochádzajúcim z troch
hlavných zdrojov: z poľnohospodárskej výroby, z priemyslu a z domácností. Zdrojom
kontaminácie vôd nebezpečnými a škodlivými látkami sú bodové a

plošné zdroje

znečistenia a súčasne aj nepredvídateľné prírodné udalosti (napr. extrémne dažde, búrky,
povodne, a pod.).
Územie obce Kaplna, cez ktoré preteká Vištucký potok, patrí do povodia Dunaja.
Prietok vody v koryte potoka nie je regulovaný a kolíše v závislosti viacerých faktorov.
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3.1.3 Demografická situácia a ľudské zdroje
Vývoj počtu obyvateľov obce Kaplna
Obec Kaplna patrí, z hľadiska členenia obcí podľa počtu obyvateľov, medzi obce
bratislavského

regiónu

s počtom

obyvateľstva

vyšším

ako

500.

Za

sledované

retrospektívne obdobie narástol počet obyvateľov dvojnásobne (viď. tabuľka č.2), avšak
pre jednotlivé obdobia sú viditeľné rozdiely v dynamike rastu.
Výraznejší nárast obce nastal po roku 1930, ktorý pokračoval do roku 1970. Po tomto
roku nastal výrazný pokles obyvateľstva spôsobený prirodzeným úbytkom ale aj
migračným pohybom. Z týchto dôvodov poklesol počet obyvateľov z 887 v roku 1970 na
704 obyvateľov v roku 2007.
Tabuľka č. 2

Rok sčítania

Počet
obyvateľov

Index vývoja

1890

351

100,0

1900

414

117,9

1910

410

116,8

1921

439

125,1

1930

552

157,3

1950

734

209,1

1961

813

231,6

1970

887

252,7

1980

847

241,3

1991

736

209,7

2001

703

200,3

2005

717

204,3

2006

700

199,4

2007

704

200,6

Zdroj: Štatistický úrad SR
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Trvale bývajúce obyvateľstvo v obci Kaplna podľa pohlavia
Z tabuľky č. 3 možno konštatovať,

že v posledných rokoch v obci nie sú

zaznamenané výrazné výkyvy v počte obyvateľov. V roku 2007 v obci Kaplna žilo 345
žien a 359 mužov.
Tabuľka č. 3

Rok

Počet
obyvateľov

1991

2001

2005

2006

2007

Muži

298

360

363

357

359

Ženy

302

343

354

343

345

Spolu

600

703

717

700

704

Zdroj: Štatistický úrad SR

Veková štruktúra obyvateľstva obce Kaplna
V dôsledku migrácie prevažne obyvateľstva mladších vekových skupín, dochádza
k zhoršeniu vekovej skladby obyvateľstva, čo zobrazuje tabuľka č. 4. Za sledované
obdobie rokov 2005 – 2007 celkový počet obyvateľov postupne klesal. Paralelne
s poklesom celkového počtu obyvateľov klesal taktiež počet obyvateľov v produktívnom
veku. V roku 2007 z celkového počtu

obyvateľov 704 bolo

411 obyvateľov

v produktívnom veku.
Vo výhľadovom období nie je možné uvažovať o náraste počtu obyvateľov
prirodzenou cestou. Vývoj obyvateľstva je možné pozitívne ovplyvniť postupnou
stabilizáciou vlastného obyvateľstva.
Tabuľka č. 4

Počet obyvateľov

Rok
2005

2006

2007

Spolu

717

700

704

Muži

363

357

359

Ženy

354

343

345

Predproduktívny vek (0-14) spolu

105

100

98

Produktívny vek (15-54) ženy

197

192

191

Produktívny vek (15-54) muži

246

221

220

Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu

169

161

170

Zdroj: Štatistický úrad SR
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Národnostná štruktúra obyvateľstva obce Kaplna
Podľa posledného sčítania SOBD v roku 2001 bolo v obci Kaplna z hľadiska
národnostného zloženia 98,58% obyvateľov slovenskej národnosti. V porovnaní so SOBD
v roku 1991 bol zaznamenaný nárast o 0,89 slovenskej národnosti. Naopak, za sledované
obdobie bol zaznamenaný pokles pri maďarskej národnosti o 1,19%. Porovnanie
prezentuje tabuľka č. 5.
Tabuľka č. 5

Národnosť v %

Rok
1991

2001

Slovenská

97,69

98,58

Maďarská

1,90

0,71

Česká

0,14

0,14

Moravská

0,00

0,14

Iná/Nezistená

0,27

0,43

Zdroj: Štatistický úrad SR

Štruktúra obyvateľstva obce Kaplna podľa náboženského vyznania
Slovensko patri medzi veriace krajiny a podľa najnovších prieskumov je až 84%
jeho obyvateľov veriacich. Výnimku netroví ani obec Kaplne, kde sa k rôznemu
vierovyznaniu hlási takmer 96% obyvateľstva. Zastúpenie jednotlivých vierovyznaní
prezentuje tabuľka č.6.
Podľa posledného SOBD v roku 2001 má najvyššie a veľmi významné zastúpenie
v obci rímskokatolícke vierovyznanie, ku ktorému sa takmer 90,75% obyvateľov.
V porovnaní s predchádzajúcim SOBD z roku 1991 bol zaznamenaný nárast o 2,03%
obyvateľov, ktorí sa hlásia k tejto viere.
Zaujímavá je taktiež hodnota predstavujúca skupinu obyvateľov bez vyznania.
V priebehu porovnávaných 10 rokov (1991 – 2001) bol zaznamenaný nárast počtu
obyvateľov o 1,52%, ktorí sa nehlásia ku žiadnej viere.
Tabuľka č. 6

Náboženské vyznanie v %

Rok
1991

2001

Rímskokatolícke

88,72

90,75

Evanjelické

0,82

1,00

Gréckokatolícke

0,41

0,57

Bez vyznania

2,04

3,56

Nezistené

8,02

3,70

Zdroj: Štatistický úrad SR
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Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
V obci Kaplna je vzdelanostná úroveň obyvateľstva na dobrej úrovni, o čom svedčí
aj tabuľka č. 7. Z celkového počtu obyvateľstva 703 nemá len jeden obyvateľ žiadne
ukončené vzdelanie a 9 obyvateľov pri sčítaní neuviedlo svoje dosiahnuté

vzdelanie.

Výrazné zastúpenie má obyvateľstvo so základným dosiahnutým vzdelaním , tento údaj
korešponduje s počtom obyvateľov v poproduktívnom veku.
Medzi ďalšie najzastúpenejšie skupiny obyvateľov podľa vzdelania patria
obyvatelia so vzdelaním učňovským – 115 obyvateľov, úplným stredným odborným – 99
obyvateľov a stredným odborným – 76 obyvateľov.
Nezanedbateľnú skupinu tvoria taktiež obyvatelia s vyšším – 5 obyvateľov
a vysokoškolským vzdelaním – 33 obyvateľov.
Tabuľka č. 7

Najvyšší ukončený stupeň školského vzdelania

Muži

Ženy

Spolu

Základné

67

114

181

Učňovské (bez maturity)

76

39

115

Stredné odborné (bez maturity)

48

28

76

Úplné stredné učňovské (s maturitou)

30

6

36

Úplné stredné odborné (s maturitou)

38

61

99

Úplné stredné všeobecné

6

14

30

Vyššie

4

1

5

Vysokoškolské bakalárske

0

2

2

Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské

16

13

29

Vysokoškolské doktorandské

1

1

2

Vysokoškolské spolu

17

16

33

-

-

-

 univerzitné

3

9

12

 technické

8

1

9

 ekonomické

3

3

6

 poľnohospodárske

3

2

5

 ostatné

0

1

1

Ostatní bez udania školského vzdelania

6

3

9

Ostatní bez školského vzdelania

0

1

1

Deti do 16 rokov

68

60

128

Úhrn

360

343

703

Vysokoškolské podľa zamerania:

Zdroj: Štatistický úrad SR
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Zamestnanosť a trh práce
Nezamestnanosť

je

odratom

počtu

uchádzačovo

o zamestnanie.

Vývoj

nezamestnanosti je závislý od ekonomicko-sociálnej situácie v celom regióne, t.j. od
možností zamestnať sa.
Najvyššia nezamestnanosť v obci bola zaznamenaná na začiatku sledovaného
obdobia a to v roku 2001, kedy počet nezamestnaných dosiahol hodnotu 29 občanov obce.
Po tomto roku nastal postupný pokles počtu nezamestnaných a k 31.1.2007 sú v evidencii
nezamestnaných trinásti občania obce. Výnimkou v sledovanom období je rok 2006, kedy
nastal nárast nezamestnaných v obci. Priebeh počtu nezamestnaných v obci v sledovanom
období znázorňuje tabuľka č. 8 a ku nej prislúchajúci graf.
Tabuľka č. 8

Počet
nezamestnaných

Rok
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Muži

18

15

11

9

5

9

2

Ženy

11

8

9

10

8

7

11

Spolu

29

23

20

19

13

16

13

Zdroj: Štatistický úrad SR
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Domový a bytový fond v obci Kaplna
Vybavenosť domového a bytového fondu
Z analýzy údajov získaných zo SODB v roku 2001 vyplýva, že prevažná väčšina
obyvateľov býva v rodinných domoch v súkromnom vlastníctve.

Domový a bytový fond v obci Kaplna v roku 2001:
Tabuľka č. 9

Rodinné
domy

Bytové
domy

Ostatné
budovy

Domový
fond
spolu

A) Domov spolu

204

4

1

209

Trvale obývaných domov

172

4

1

177

Trvale obývaných domov v %

97,2

2,3

0,6

100

-

-

-

-

0

1

0

1

170

3

0

173

2

0

1

3

171

3

1

175

1

1

0

2

-

-

-

-

Neobývaných domov

32

0

0

32

z toho určených na rekreáciu

23

0

0

23

Priemerný vek domu

43

36

69

43

B) Bytov spolu

211

18

1

230

Trvale obývaných bytov

177

18

1

196

Trvale obývaných bytov v %

90,3

9,2

0,5

100

-

-

-

-

0

15

0

15

34

0

0

34

Počet

1. v tom vlastníctvo


bytového družstva



fyzickej osoby



ostatných

2. s nadzemnými podlažiami


s 1 – 2 nadz. podlažiami + nezistené



s 3 – 4 nadz. podlažiami

Ubytovacích zariadení bez bytu

1. v tom vlastníctvo


byty vo vlastníctve občana v bytovom
dome

2. v tom neobývané


neobývané – zmena užívateľa

2

0

0

2



neobývané – určené na rekreáciu

23

0

0

23



neobývané – určené na prestavbu

1

0

0

1



neobývané – nespôsobilé na bývanie

1

0

0

1



neobývané - po kolaudácii

-

-

-

-



neobývané – pozostalecké alebo
súdne konanie

-

-

-

-



neobývané – iný dôvod

5

0

0

5



nezistené

2

0

0

2

Zdroj: Štatistický úrad SR
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K roku 2007 obsahuje domový fond obce celkom 229 domov (tabuľka č. 10),
z toho je trvale obývaných

198 domov. Prevažná väčšina neobývaných domov je

určených na rekreáciu.
Tabuľka č. 10

Rodinné
domy

Bytové
domy

Ostatné
budovy

Domový
fond
spolu

Domov spolu

224

4

1

229

Trvale obývaných domov

193

4

1

198

Trvale obývaných domov v %

97,2

2,3

0,6

100

31

0

0

31

Počet

Neobývaných domov
Zdroj: Obecný úrad Kaplna, údaj k roku 2007

Na základe údajov o počte domov v obci Kaplna k roku 2007 uvedených v tabuľke
č. 11 je zrejmé, že najvyššia intenzita bytovej výstavby bola zaznamenaná v období rokov
1946 – 1970. V tomto období bolo na území obce vystavaných 73 rodinných domov a 18
bytových domov.
Bytová výstavba po roku 1970 a modernizácia existujúceho bytového fondu
výrazne prispeli k zlepšeniu úrovne vybavenosti bytov.
Nová bytová výstavba v obci začala v období 2001 – 2007, kedy bolo vystavaných
celkovo 15 rodinných domov.
V súčasnosti má obec Kaplna v územnom pláne vypracovaný návrh novej
bytovej výstavby. Výstavba je celkovo navrhnutá do troch etáp a potenciálna kapacita
územia umožňuje realizovať výstavbu celkom 206 rodinných domov nasledovne:


I. etapa

- 70 rodinných domov (lokalita Stred)



II. etapa

- 50 rodinných domov (lokalita Pri ihrisku)



III. etapa - 86 rodinných domov (lokalita Nad cintorínom)



rezerva

- 150 rodinných domov (lokalita č. 4 a 5 Za potokom I a II)

Celková kapacita výstavby rodinných domov I.- III. etapy je spolu 206 rodinných
domov na ploche 12,69 ha.
Okrem toho sú vyčlenené lokality Za potokom I a II ako rezerva s plocho 9,69 ha
pre cca 150 rodinných domov.
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Tabuľka č. 11

Rodinné
domy

Bytové
domy

Ostatné
budovy

Domový
fond
spolu

do roku 1899 a nezistené

11

0

0

11

1900 – 1919

5

0

0

5

1920 – 1945

32

0

1

33

1946 – 1970

73

18

0

91

1971 – 1980

30

0

9

39

1981 – 1990

19

0

0

19

1991 - 2001

7

0

0

7

2001 - 2007

15

0

5

20

spolu

192

18

15

225

Obdobie výstavby

Zdroj: Obecný úrad Kaplna, údaj k roku 2007

3.1.4 Ekonomika
Kľúčovým faktorom príležitostí rozvoja obce a ukazovateľom životnej úrovne
obyvateľov je jej ekonomický potenciál. Jeho základom je spolupôsobenie kapitálu,
ľudských zdrojov a prírodných daností nachádzajúcich sa v obci za účelom výroby
produkcie a poskytovania služieb. Ekonomický potenciál obce je tvorený nielen obecnou
samosprávou ale predovšetkým podnikateľskými subjektmi na jej území a neposlednom
rade aj priamo občanmi, ktorí s spolupodieľajú na spoločenskom dianí obce.
K dôležitým ukazovateľom ekonomického potenciálu obce patria jej zariadenia
občianskej vybavenosti, ktoré sú ovplyvňované charakterom a polohou obce. Typ a ich
množstvo je ovplyvnené charakterom a polohou obce.
Obchodno-obslužná vybavenosť je v obci zastúpená zariadeniami obchodu,
verejného stravovania a ubytovania a taktiež rôznymi službami. Detailná charakteristika
jednotlivých zariadení je uvedený v tabuľke č. 12.
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Tabuľka č. 12

Meno
podnikateľa/podniku

Forma
podnikania

Zameranie

Dátum
vzniku

Počet
zamestnancov

s.r.o.

rastlinná výroba

2003

8

Autoservis
a pneuservis Minarič.

súkromný
podnikateľ

oprava a servis

1995

15

Potraviny Univerzál

súkromný
podnikateľ

obchod

1996

1

Potraviny Mijari

súkromný
podnikateľ

obchod

1995

2

Potraviny Erika

súkromný
podnikateľ

obchod

2007

2

Kaderníctvo Betka

súkromný
podnikateľ

služby

2005

1

Faktor Plus

s.r.o.

stavebniny

2007

2

Slovpol Recykling

s.r.o.

zhodnocovanie
odpadov

2008

5

Restaurant-Penzion
Klobušický

súkromný
podnikateľ

službyubytovanie

1999

4

Nemeček- oprava
vysokozdvižných
vozíkov

súkromný
podnikateľ

služba

2002

2

s.r.o.

oprava lisiv

2007

2

Agropartner Kaplna

Termoček s.r.o.
Zdroj: Obecný úrad Kaplna, údaj k roku 2008

3.1.5 Hospodárenie a finančné vzťahy obce
Hospodárenie obce odráža jednak zdrojové možnosti vrátane štruktúry príjmov
(daňové, nedaňové, dotácie, transfery, granty), bežných aj kapitálových výdavkov ako aj
vyrovnanosť hospodárenia obce (rozpočtové saldo, zadlženosť a pod.)
Samospráva obce Kaplna má možnosť vstupovať do ekonomického rozvoja obce
pomocou viacerých možností napr.:


vytváraním vhodných podmienok pre lokalizáciu firiem v obci pomocou budovania
technickej a sociálnej infraštruktúry,



vytváraním verejno-súkromných partnerstiev so zámerom realizácie rozvojových
projektov



efektívnym využívaním obecného majetku a finančných zdrojov, ktoré tvoria
príjmovú časť bežného a kapitálového rozpočtu.
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Rozpočet obce je, v
zriadení v platnom znení

súlade s § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

a § 4 č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy, základom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým
sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku.
Fiškálna decentralizácia uplatňovaná od 1. 1. 2005 spolu s postupným prenesením
kompetencií na vyššie územné celky a obecné samosprávy priniesla obci zvýšenie príjmov
do obecného rozpočtu obce najmä z podielu na dani z príjmov fyzických osôb. Inovácie
v oblasti financovania obcí vniesli nové zásady do rozpočtového hospodárenia najmä
v podobe rozdelenia rozpočtu. Podľa nového prístupu sa rozpočet delí na bežný rozpočet z ktorého sa financujú opakujúce sa výdavky súvisiace s výkonom kompetencií obce,

kapitálový rozpočet – jeho zdroje slúžia na investičnú činnosť a finančné operácie –
pomocou ktorých sa realizujú splátky úverov a prevody z fondového hospodárenia obce.
Jedným zo zásadných kritérií hodnotenia obce je vyrovnanosť obecného rozpočtu z
hľadiska príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu.
Rozpočet obce za rok 2005 bol vytvorený ako vyrovnaný. V tomto období prebehla
rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia na sídlisku Agropartner a spevnenie
prístupovej komunikácie.

Tabuľka č. 13

Rok 2005
Príjmová časť

Výdavková časť

Upravený
rozpočet

Skutočný
obrat

Upravený
rozpočet

Skutočný
obrat

Plnenie
bežného
rozpočtu

4 646700.-

5 060383

4 225137

4 266819

Plnenie
kapitál.
rozpočtu

435 000.-

435 820.-

793 000.-

792 407.-

Prevod
prostriedkov
z peň. zdrojov

367 937.-

367 937.-

197 000.-

196 200.-

SPOLU

5 449637,-

5 864140,-

5 215137,-

5 255426,-

Zdroj: Obecný úrad Kaplna, údaj k roku 2008
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Obecný rozpočet na rok 2006 bol tvorený príjmami vo výške 13,580 mil. Sk
a výdavkami 13,560 mil. Sk. Štruktúru príjmov tvoria daňové ako aj nedaňové príjmy obce.
V tomto roku prebehla rekonštrukcia kultúrneho domu, výmena okien a rekonštrukcia
vykurovacieho systému na obecnom úrade a dokončenie rekonštrukcie chodníkov.
Tabuľka č. 14

Rok 2006
Príjmová časť

Výdavková časť

Upravený
rozpočet

Skutočný
obrat

Upravený
rozpočet

Skutočný
obrat

Plnenie
bežného
rozpočtu

6 120000

6 146687

4 918000

5 028771

Plnenie
kapitál.
rozpočtu

6 852000

6 851618

8 205000

8 335103

Prevod
prostriedkov
z peň. zdrojov

608 000

608 214

197 000

196 200

SPOLU

13 580000,-

13 606529,-

13 320000,-

13 560074,-

Zdroj: Obecný úrad Kaplna, údaj k roku 2007

Ďalšou novou zásadou

rozpočtového hospodárenia je povinnosť tvorby tzv.

viacročného rozpočtu, ktorý tvorí rozpočet obce ako celku na príslušný rozpočtový rok,
ako aj na ďalšie dva rozpočtové roky. Rozpočet predstavuje finančný plán vymedzujúci
služby a to, akým spôsobom sa budú poskytovať. Stáva sa tak akousi základnou
smernicou, ktorou volené orgány riadia výkonný aparát pri zabezpečovaní služieb.
Tabuľka č. 15

Príjmová časť

Výdavková časť

R 2007

R 2008

R 2009

R 2007

R 2008

R 2009

Plán
bežného
rozpočtu

6 577 130

6 900 000

7 100 000

5 618 954

6 800 000

7 000 000

Plán
kapitál.
rozpočtu

-

-

-

751 443

-

-

Bežný
účet
k 01.01.
kalendár
neho
roku

243 083

-

-

-

6 800 000

7 000 000

SPOLU

6 820213,-

6 900000,-

7 100000,-

6 566597,-

6 800000,-

7 000000,-

Zdroj: Obecný úrad Kaplna, údaj k roku 2007
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Stále príjmy rozpočtu sú zabezpečené predovšetkým z daňových príjmov, a to
podielových i miestnych (vrátane poplatkov) a príjmy z využívania obecného majetku.
Príjmy rozpočtu obce Kaplna sú tvorené nasledovnými

položkami: miestne dane

a poplatky, príjmy z využívania obecného majetku, dotácie.
Výdavková časť rozpočtu vystihuje prístup obecnej samosprávy k napĺňaniu
stanovených cieľom a jej kompetencií. Obecná samospráva sa pri využívaní finančných
prostriedkov z rozpočtu riadi dvomi základnými princípmi:


racionálnosť v nakladaní s finančnými prostriedkami



preferovanie rozvojových potrieb obce

Výdavky rozpočtu obce predstavujú predovšetkým výdavky bežného rozpočtu
obce, ktoré zabezpečujú plnenie funkcií obecnej samosprávy. Výrazný vplyv na zvyšovanie
výdavkov bežného rozpočtu má rast cien energií, telekomunikačných, poštových služieb,
kancelárskych potrieb a materiálu. Výdavky kapitálového rozpočtu v posledných troch
rokoch

boli

použité

na

prípravnú

a projektovú

dokumentáciu,

rekonštrukcie

a modernizácie, realizácie nových stavieb, výstavbu, rozvoj obce ktoré sú detailne
popísané v časti 2.5 Analýza realizovaných opatrení.

3.1.6 Občianska vybavenosť
Občianska vybavenosť
Tabuľka č. 16

Pošta

nie

Káblová televízia

nie

Verejný vodovod

áno

Verejná kanalizácia

nie

Kanalizačná sieť pripojená na ČOV

nie

Rozvodná sieť plynu

áno

Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy - názov
Najbližšia zastávka vlakov osob. dopravy - vzdialenosť v km

Báhoň
2

Zdroj: Štatistický úrad SR
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Technická infraštruktúra
Verejný vodovod
Zásobovanie pitnou vodou je v obci Kaplna zabezpečené verejným vodovodom.
Vodovod je súčasťou skupinového vodovodu spoločného pre obce Čataj, Igram, Kaplna
a Báhoň.
Verejná kanalizácia
Obec Kaplna v súčasnosti nedisponuje vybudovanou verejnou kanalizáciou ani ČOV.
Tento nedostatok má vplyv na životné prostredie a súčasne aj na kvalitu života
obyvateľov v obci.
Pre vyriešenie tejto nepriaznivej situácie si obec nechala vypracovať realizačný
projekt “KAPLNA Kanalizácia a ČOV“. ČOV je v projekte je situovaná pri Vištuckom potoku
v blízkosti objektu poľnohospodárskeho družstva. Celý projekt je zameraný len na obec
Kaplnu, čo nepredstavuje najvhodnejšie riešenie. Výhodnejšie by bola spoločná investícia
viacerých obcí.
Do kanalizačnej siete bude povolené vypúšťať len komunálne odpadové vody. Ak
by sa v obci mala vybudovať prevádzka so závadnými odpadovými vodami, musí si
zabezpečiť ich likvidáciu sama.
Telekomunikačná sieť
Do obce je privedený telekomunikačný signál spoločnosťou T-Com, a.s.. Telefónni
účastníci sú z hľadiska telefonizácie zaradení do MTO Báhoň, z hľadiska vyššej úrovne do
UTO Pezinok .
Okrem toho je možné v obci využívať aj bezdrôtové telekomunikačné siete, tzv.
mobilné. Na dobrej úrovni je pokrytie signálom všetkých troch mobilných operátorov –
Orange, T-Mobile a O2 .
Internet
Z hľadiska rozšírenia informačných technológií je v obci zabezpečený prístup na
internet prostredníctvom verejných poskytovateľov.
Obec Kaplna má zriadenú svoju oficiálnu WEB stránku – www.kaplna.sk. Na
stránke sú uverejňované základné informácie o obci, obecnom zastupiteľstve, podujatiach
realizovaných v obci, informácie o dopravných spojeniach do okolitých obcí a miest a iné.
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Dopravná infraštruktúra
Cestná sieť
Obec Kaplna má z hľadiska významných ekonomických centier veľmi vhodnú
geografickú polohu. Obec je od hlavného mesta SR Bratislavy vzdialená 32 km
severovýchodne, 10 km severovýchodne od okresného mesta Senec a 13 km
juhovýchodne od okresného mesta Trnava.
Obec je napojená cestou prvej triedy I/61, ktorá prechádza jej južnou časťou,
severovýchodným smerom na Trnavu

a juhozápadným smerom s mestami Senec

a Bratislavou. V podstate paralelne s cestou I/61 je vedená diaľnica D1 vo vzdialenosti
približne 1,5 až 2 km. Cestu I/61 priamo v obci križuje cesta tretej triedy III/5042
severozápadným smerom na obce Báhoň – Budmerice a cesta III/0624 juhovýchodne na
Čataj – Veľký Grob – Sládkovičovo.
Vnútorná dopravná infraštruktúra
Hromadná doprava je v obci zastúpená autobusovými linkami. Autobusová
doprava je v obci dobrá. Cez obec sú vedené tri autobusové linky a to Bratislava – Senec
– Blatné – Igram – Čataj, Senec – Trnava a Senec – Veľký Grob – Báhoň, ktorých
frekvencia spojov korešponduje s potrebami obyvateľstva.
Železničná doprava dopĺňa možnosti hromadnej dopravy, pretože priamo na území
obce nie je železničná doprava vybudovaná. Obyvatelia majú možnosť využívať železničnú
trať Bratislava – Trnava, ktorá prechádza katastrálnym územím obce Báhoň.

3.1.7 Vzdelávanie a kultúra
Tabuľka č. 17

Knižnica

áno

Videopožičovňa a DVD požičovňa

nie

Kino stále

nie

Základná škola
Prvá zmienka o škole v obci Kaplna je z roku 1598, kde sa v portálnom súpise
spomínala “domus

parochialis et scolaris“, čo je potrebné chápať ako “fara a škola“.

Budovanie dedinských škôl v okolí Trnavy v 16. storočí súviselo s obsadením stolca
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ostrihomského arcibiskupom a taktiež s s rekatolickým úsilím rodiny Pálfi, ktorá vlastnila
v tomto období aj obec Kaplnu .
Bohatšie údaje o škole sú dostupné od 80. rokov 19. storočia. Na kaplnskej škole
od jej založenia až do roku 1932 vyučoval jeden učiteľ. Počet detí navštevujúcich detí
školu sa v tomto období približoval k číslu 100 a bolo potrebné školu rozšíriť.
V roku 1965 došlo k spojeniu ZDŠ v Kaplne a Igrame

s riaditeľstvom v Kaplne. Deti

ročníkov 1 – 5 navštevovali školy v Kaplne a Igrame , pre deti vyšších ročníkov 6 – 9
prebiehalo vyučovanie v škole v obci Báhoň.
V roku 1982 bola ZDŠ v Kaplne aj Igrame zrušená a deti dochádzajú za
vyučovaním do škôl v Báhoni a Čataji.
Od roku 1901 začala fungovať Základná škola v obci Igram, ktorú navštevujú aj
deti z obce Kaplna. Na začiatku fungovania bola základná škola spojená s materskou
školou. Od roku 1990 keď sa obec osamostatnila, prešli kompetencie pod okresný úrad a
od roku 2002 patrila základná škola pod obec. Do dnešnej doby funguje základná škola
len pre prvý stupeň čo sú prvé štyri ročníky. Súčasťou školy je aj jeden učiteľský byt kde
dodnes býva učiteľ s rodinou.
Školu v súčasnosti navštevuje celkovo 20 detí. Vyučovacím jazykom je slovenčina.
Deti majú možnosť prihlásiť sa aj na krúžky nemčiny a angličtiny. Žiaci základnej školy sa
chodia stravovať do priestorov materskej školy. Personál školy tvoria dvaja učitelia,
družinárka, kuchárka a dve pomocné sily. V škole sú vyčlenené aj priestory, ktoré slúžia
ako obecná knižnica.
Materská škola
Predškolskú výchovu v obci zabezpečuje materská škola, ktorá v funguje od
počiatku 50-tych rokov. Materská škola bola najskôr zriadená v bývalom učiteľskom dome,
od roku 1987 pôsobí v samostatnej poschodovej budove pri cintoríne. Jej kapacita je
dimenzovaná na 2 triedy.
Kultúra
Kultúrne a spoločenské vyžitie občanom obce zabezpečuje kultúrny dom, knižnica,
rímsko-katolícky kostol sv. Alžbety.
V obci aktívne pôsobí niekoľko klubov a záujmových združení: Klub mládeže,
Jednota dôchodcov Slovenka v obci Kaplna – JDS v Kaplne, Klub záhradkárov – ZO SZZ
Kaplna a Požiarny zbor.
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Obec má jeden kultúrny dom s kapacitou 220 miest, ktorý bol v roku 2006
kompletne zrekonštruovaný. Je využívaný na sporadické akcie, ako sú zábavy, besiedky,
občas diskotéky a verejné zhromaždenia a rôzne stretnutia.
Knižnica je umiestnená v priestoroch obecného úradu a obyvatelia obce ju môžu
využívať každú stredu od 14:00 do 18:00 hod. Snahou obecného zastupiteľstva je
každoročné obnovovanie knižného fondu knižnice.
Pri rímsko-katolíckom farskom úrade v obci pôsobí Klub mládeže. V klube
využívajú na stretnutia deti a mládež z Kaplne, ale aj z okolitých obcí – Báhoň, Igram.
Výchove mládeže sa tu venuje asi 30 animátorov, ktorí vedú tieto stretnutia. Záujem
o klub mládeže narastá, čoho dôkazom je aj zvyšujúci sa počet stretnutí za rok. Klub má
aj svoju internetovú adresu www.kaplna.domka.sk , na ktorej sa mládež môže informovať
o jeho aktivitách.

3.1.8 Tretí sektor
Šport
Obec Kaplna má vybudované športové ihrisko s celkovou plochou areálu 5,144 m2,,
vybavené šatňami ale chýba tu sociálne zariadenie, bufet a tribúna. Okrem toho je v obci
vybudované detské ihrisko a dve tenisové ihriská, ktoré sú situované v lokalite „Za
humnami“ a „Za potokom I“.
Tabuľka č. 18
Kúpalisko umelé alebo prírodné

nie

Telocvičňa

nie

Ihrisko pre futbal (okrem školských)

áno

Zdravotníctvo
V obci

Kaplna

nie

je

doposiaľ

vybudované

žiadne

zdravotné

stredisko

a nenachádza sa tu ani lekáreň. Za základnými zdravotníckymi službami občania
dochádzajú do obce Báhoň. Komplexnú odbornú zdravotnú starostlivosť poskytujú
občanom nemocnice s poliklinikou v Bratislave a Senci.
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Sociálna starostlivosť
Obec Kaplna nemá vybudované zariadenie sociálnej starostlivosti avšak pôsobí
Jednota dôchodcov Slovenka v obci Kaplna – JDS v Kaplne. Klub má asi 103 členov a je
organizovaný v priestore obecného úradu v kapacite 50 miest.
Do budúcnosti sa plánuje s výstavbou objektu pre spoločenské a klubové vyžitia,
ktorý by slúžil pre spoločensko-kultúrne využitie rôznych aktivít (napr. stretnutia seniorov,
posedenia požiarnikov a iné).

3.2 Analýza realizovaných opatrení
Analýza realizovaných opatrení predstavuje zmapovanie reálnych skúseností obce
Kaplna pri implementovaní investičných a neinvestičných projektov na podporu
regionálneho rozvoja. Realizácie projektov vyprofilovali v obci odborne zdatný projektový
tím, pre úspešné riadenie projektov v budúcnosti. V obci sa v posledných rokoch
zrealizovali tieto projekty:
Projekty obce realizované z vlastných zdrojov a dotácií štátneho
rozpočtu:

Realizovaný projekt: Rekonštrukcia strechy obecného úradu
Cieľ projektu: rekonštrukcia strechy obecného úradu
Výsledky projektu: výmena strešnej krytiny na streche obecného úradu
Náklady projektu: 150 000,- Sk
Finančné prostriedky:


vlastné zdroje z rozpočtu obce – 80 000,-Sk



dotácia – 70 000,-Sk

Termín realizácie: 2002
Realizovaný projekt: Výstavba nových chodníkov v obci
Cieľ projektu: výstavba nových chodníkov
Výsledky projektu: vybudovanie nových chodníkov v celkovej dĺžke 540 m
Náklady projektu: 550 000,- Sk
Finančné prostriedky:


vlastné zdroje z rozpočtu obce – 550 000,- Sk

Termín realizácie: 2002
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Realizovaný projekt: Rekonštrukcia kotolne materskej školy v Kaplne
Cieľ projektu: rekonštrukcia kotolne
Výsledky projektu: kompletné zrekonštruovanie kotolne
Náklady projektu: 155 000,- Sk
Finančné prostriedky:


vlastné zdroje z rozpočtu obce 35 000,- Sk



dotácie - 120 000,- Sk

Termín realizácie: 2003
Realizovaný projekt: Výstavba elektrického vedenia na novú ulicu
Cieľ projektu:

vybudovanie súboru objektov a zariadení slúžiaci verejnej potrebe

umožňujúcich hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov elektrickou
energiou

Výsledky projektu: zavedenie rozvodov elektrickej energie na novú ulicu
Náklady projektu: 1 450 000,- Sk
Finančné prostriedky:


iné zdroje 1 450 000,- Sk

Termín realizácie: 2003
Realizovaný projekt: Rekonštrukcia chodníkov v obci
Cieľ projektu: komplexná rekonštrukcia obecných chodníkov
Výsledky projektu: obnova obecných chodníkov
Náklady projektu: 1 800 000,- Sk
Finančné prostriedky:


vlastné zdroje z rozpočtu obce 900 000,- Sk



úver 900 000,-Sk

Termín realizácie: 2004
Realizovaný projekt: Rekonštrukcia prístupovej komunikácie na sídlisko
Agropartner

Cieľ projektu: rekonštrukcia prístupovej cesty
Výsledky projektu: zrekonštruovanie prístupovej cesty na sídlisko Agropartner
Náklady projektu: 270 000,- Sk
Finančné prostriedky:


vlastné zdroje z rozpočtu obce 350 000,- Sk

Termín realizácie: 2005
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Realizovaný projekt: Výstavba rozvodov vodovodu a plynu na Novú ulicu
Cieľ projektu:

vybudovanie súboru objektov a zariadení slúžiaci verejnej potrebe

umožňujúcich hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov vodou a plynom

Výsledky projektu: vybudovanie distribučnej siete pitnej vody a plynu na novej ulici
Náklady projektu: 1 800 000,- Sk
Finančné prostriedky:


vlastné zdroje z rozpočtu obce 900 000,- Sk



dotácie 900 000,- Sk

Termín realizácie: 2004
Realizovaný

projekt:

Rekonštrukcia

verejného

osvetlenia

na

sídlisku

Agropartner

Cieľ projektu: zrekonštruovanie objektov verejného osvetlenia
Výsledky projektu: zrekonštruované verejné osvetlenie na sídlisku Agropartner
Náklady projektu: 270 000,- Sk
Finančné prostriedky:


vlastné zdroje z rozpočtu obce 70 000,- Sk



dotácie z ministerstva financií 200 000,- Sk

Termín realizácie: 2005
Realizovaný projekt: Výmena okien na budove obecného úradu
Cieľ projektu: rekonštrukcia obecného úradu
Výsledky projektu: výmena okien na budove obecného úradu
Náklady projektu: 165 000,- Sk
Finančné prostriedky:


vlastné zdroje z rozpočtu obce 15 000,- Sk



dotácie z ministerstva financií 150 000,- Sk

Termín realizácie: 2005
Realizovaný projekt: Komplexná rekonštrukcia vykurovacieho systému na
obecnom úrade

Cieľ projektu: rekonštrukcia obecného úradu
Výsledky projektu: zrekonštruovanie
Náklady projektu: 185 000,- Sk
Finančné prostriedky:


vlastné zdroje z rozpočtu obce 35 000,- Sk
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dotácie z ministerstva financií 150 000,- Sk

Termín realizácie: 2005
Realizovaný projekt: Výmena okien na MŠ
Cieľ projektu: rekonštrukcia materskej školy
Výsledky projektu: vymenené okná na materskej škole
Náklady projektu: 176 000,- Sk
Finančné prostriedky:


vlastné zdroje z rozpočtu obce 26 000,- Sk



dotácie z ministerstva financií 150 000,- Sk

Termín realizácie: 2007
Realizovaný projekt: Obnova cestných komunikácií
Cieľ projektu: rekonštrukcia miestnych komunikácií
Výsledky projektu: obnova ciest – cesta na cintorín, Nová ulica a cesta k ihrisku
Náklady projektu: 392 000,- Sk


cesta na cintorín 150 000,-Sk



spevnenie cesty na Novú ulicu 135 000,-Sk



nový asfalt na cestu k ihrisku 107 000,-Sk

Finančné prostriedky:


vlastné zdroje z rozpočtu obce 392 000,- Sk

Termín realizácie: 2007
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov Európskej
únie podané obcou:

Realizovaný projekt: Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu v Kaplne
Cieľ projektu: obnova a prístavba kultúrneho domu
Výsledky projektu: zrekonštruovaná budova kultúrneho domu
Náklady projektu: 7 881 145,46 Sk
Finančné prostriedky:


vlastné zdroje z rozpočtu obce 394 057,27 Sk



dotácia z fondov EÚ 7 487 088,18 Sk

Termín realizácie: 2006 - 2007
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3.3 SWOT analýza
SWOT analýza je nástroj strategického plánovania používaná na hodnotenie
silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb.
SWOT analýza obce Kaplna obsahuje zhrnutie analýzy problémov, kde sú v jej
štruktúre popísané:


silné stránky (určujú potenciál)



slabé stránky (určujú možnosti zlepšenia)



príležitosti (určujú vhodnosť využitia potenciálu, ciele)



riziká (určujú limity pre realizáciu)

Analýza sa zameriava na budúci rozvoj obce z hľadiska vonkajších faktorov, určuje
možnosti

rozvoja

a riziká,

ktoré

je

nevyhnutné

identifikovať

a napomôcť

k

ich predchádzaniu. Príležitosťou obce je akýkoľvek pozitívny trend, ktorý môže byť
impulzom pre jej ďalší rozvoj v prípade, že sa nájdu zdroje na jeho realizáciu a bude oň
záujem. Ohrozením obce sú akékoľvek nevýhodné trendy alebo smery vývoja na úrovni
miestnej, ale aj regionálnej, národnej či celosvetovej, ktoré ju v negatívnom smere
ovplyvňujú. Silnou stránkou obce sú najmä jej prirodzené dispozície. Slabou stránkou
je to, čo obci chýba, alebo čo sa robí nedostatočne v porovnaní s inými.
SWOT analýze predchádzal prieskum verejnej mienky v obci Kaplna, ktorý
bol vykonaný medzi obyvateľmi v čase od 14. januára 2008 so stanoveným termínom
návratnosti do 15. Februára 2008. Obyvateľom obce bol prostredníctvom fyzickej
distribúcie doručený výtlačok dotazníka, do ktorého mohli a mali šancu vyjadriť svoje
názory a postoje k stavu obce a životným podmienkam v obci.
Cieľom prieskumu verejnej mienky – dotazníkového prieskumu v obci Kaplna
bolo identifikovať potreby obyvateľov a ich názory na ďalší rozvoj obce v súvislosti
s vypracovaním dokumentu PHSR pre obec Kaplna. Výsledky prieskumu predstavujú
podklad pre tvorbu SWOT analýzy, určenie problémových oblastí vývoja, príležitostí
rozvoja a následne formovanie stratégie rozvoja obce.
Celkové

vyhodnotenie

dotazníkového

prieskumu

je

samostatnou

prílohou

dokumentu PHSR obce Kaplna.
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SWOT analýza obce Kaplna:
Tabuľka č. 19

ĽUDSKÉ ZDROJE A VZDELÁVANIE
Silné stránky

Slabé stránky

- obyvateľstvo s primeraným vzdelaním

- úbytok obyvateľstva

- pracovitosť, podnikavosť a pohostinnosť

- neprihlásenie sa nových občanov obce

miestnych občanov
- prevádzka rekonštruovanej materskej škôlky
- súdržnosť obyvateľov obce
- vysoká úroveň vzdelávacieho procesu
v materskej škole

k trvalému pobytu v obci
- nedostatok realizácie krúžkov pre deti
a mládež
- nízka podpora pre mladé rodiny
- absencia doplnkového vzdelávania pre
mládež a dospelých

Príležitosti

- blízkosť širokej siete vedeckých
a vzdelávacích inštitúcií v meste Bratislava
s možnosťami spolupráce

Ohrozenia

- starnutie obyvateľstva
- ďalší úbytok obyvateľstva – zvlášť
kvalifikovaných mladých ľudí
- strata záujmu obyvateľov o dianie v obci
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Tabuľka č. 20

SOCIÁLNA (OBČIANSKA) INFRAŠTRUKTÚRA
Silné stránky
- dobrá úroveň bytovej vybavenosti obce
s výraznou prevahou rodinných domov
- realizácia výstavby nových rodinných domov
- perspektíva ďalšieho rozmachu bytovej

Slabé stránky
- neúplný sortiment základnej ponuky
tovarov a služieb v obci
- absencia opatrovateľskej služby
- absencia ordinácie praktického lekára,
- absencia lekárne

výstavby
- existencia a prevádzka materskej školy

- deficit v materiálno-technickom vybavení
ihriska

s jedálňou
- vysporiadané majetkovo-právne vzťahy
- pravidelné realizovanie kultúrnych akcií

- nedostatok finančných prostriedkov na
rozvoj sociálnych služieb
- nedostatok príležitostí športového vyžitia

Príležitosti

Ohrozenia

- zlepšenie propagácie obce

- pomalý rast kvality ponúkaných služieb

- podpora stravovania dôchodcov a osamelých

- zhoršovanie vzťahu medzi životným štýlom

ľudí
- zakladanie mimovládnych neziskových
organizácií poskytujúcich všeobecne
prospešné služby
- možnosti získania finančných prostriedkov
z fondov EÚ
- dobudovanie vlastného rehabilitačného
centra
- revitalizácia obecného ihriska
- vybudovanie multifunkčného kultúrno –
športového zariadenia

obyvateľstva a jeho potrebami
- zhoršenie sociálnej situácie niektorých
skupín obyvateľstva
- zhoršovanie sa zdravotného stavu
obyvateľov stredného veku
- nezáujem obyvateľov o rozvoj svojho
kultúrneho povedomia
- slabá podpora kultúry zo strany štátu
a VÚC
- posun priorít mládeže ku konzumnému
spôsobu života

strana 38

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kaplna

Tabuľka č. 21

EKONOMICKÉ PODMIENKY A PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE
Silné stránky

Slabé stránky

- nízka miera nezamestnanosti v regióne

- nedostatok pracovných príležitostí v obci

- potenciál rastu odbornosti, zručnosti

- migrácia mladých ľudí za prácou mimo obce

a zamestnanosti pracovnej sily v obci

- slabé zastúpenie podnikateľov v obci

- potenciál nových zdrojov v sektore
služieb a malého a stredného podnikania
- priaznivý podiel ekonomicky aktívneho
obyvateľstva
- obecný majetok, možnosti jeho
efektívnejšieho využitia vrátane
podnikania s ním
- dobré podmienky pre rozvoj cestovného
ruchu a agroturistiky

Príležitosti

Ohrozenia

- navrhnutie plochy pre nové podnikateľské

- celkový rast nákladov na činnosť samosprávy

aktivity
- priaznivé predpoklady pre čerpanie zo
štrukturálnych fondov EÚ
- zlepšenie technickej a dopravnej
infraštruktúry

a podnikateľských subjektov, najmä rast cien
energií, služieb, nákladov na verejné účely
obce a pod.
- neochota ľudí investovať a začať
podnikateľské aktivity v cestovnom ruchu

- spolufinancovanie kultúrnych akcií
z podnikateľských zdrojov
- využitie historického, kultúrneho
a prírodného potenciálu pre rozvoj
cestovného ruchu, zvlášť agroturistiky
a vidieckeho ruchu
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Tabuľka č. 22

PRÍRODNÉ ZDROJE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Silné stránky

Slabé stránky

- výhodná geografická poloha – blízkosť
k Bratislave, Trnave a Sencu

- nedostatočné využitie prírodného potenciálu,
obnoviteľných a druhotných zdrojov energie

- priaznivé podmienky pre rozvoj
poľnohospodárstva
- vhodná klíma a príjemné prostredie pre

-

chýbajúca kanalizačná sieť s ČOV

- existencia lokálnych zdrojov znečistenia
zložiek životného prostredia

život ľudí
- realizácia separovaného zberu odpadu
a triedenie fliaš
- obmedzenie vypaľovania a spaľovania

- nekomplexná úprava verejnej zelene
- mierne znížená kvalita povrchových
a spodných vôd
- chýbajúca skládka komunálneho odpadu

odpadu
- realizácia celoobecného upratovania

- dopravná situácia v obci a blízkosť diaľnice

v jarnom a jesennom období
- dobrá dostupnosť územia
- vidiecky charakter osídlenia
- pomerne kvalitné životné prostredie v obci
- dostatok individuálnych vodných zdrojov

Príležitosti

Ohrozenia

- ochrana a racionálnejšie využívanie
prírodných zdrojov

- nekontrolované vypúšťanie septikov (žúmp)

- dobudovanie kanalizačnej siete a ČOV

- nedobudovanie kanalizačnej siete a ČOV

- dobudovanie a obnova vodovodnej siete

- zanedbanie environmentálnej výchovy

- pokračovanie v separovanom zbere odpadu

- hydroklimatické zmeny

- pozitívny prístup a dobrá angažovanosť

- nekontrolovaný nárast nelegálnych skládok

samosprávy a obyvateľstva k zachovaniu
prírodného dedičstva pre budúce generácie
- využívanie odpadov, zhodnocovanie

- ohrozovanie obce hlučnosťou, prašnosťou
a znečisťovaním ovzdušia vplyvom
frekventovaného dopravného spojenia

a správne zneškodňovanie spôsobom

a výstavby občianskej vybavenosti

neohrozujúcim zdravie ľudí a životné

- nezískanie prostriedkov z fondov EU

prostredie
- vybudovanie kompostárne na likvidáciu
zeleného odpadu
- možnosť využívať štrukturálne fondy EÚ
- pokračovanie v ochrane životného
prostredia (vybudovanie zberného dvoru)
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3.4 Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja
Určenie kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja je výsledkom SWOT analýz.
Cieľom tejto analýzy je definovanie a spresnenie kľúčových oblastí , a to z dôvodu
zabezpečenia najvyššej adresnosti tohto rozvojového dokumentu.
Tabuľka č. 23

Kľúčové disparity

- absencia kanalizačnej siete s ČOV
- nedoriešená dopravná situácia v obci
- nedostatočné využívanie objektu
kultúrneho domu na kultúrne
a doplnkové vzdelávacie aktivity
- absencia športového centra
- chýbajúca skládka komunálneho
odpadu
- nedostatočné finančné zdroje pre
rozvoj obce

Hlavné faktory rozvoja

- vytvorenie vhodných podmienok pre
rozvoj domovej výstavby
- realizácia separovaného zberu odpadu
- rozvoj kultúrnych a vzdelávacích aktivít
v obci
- dobudovanie základnej infraštruktúry
a občianskej vybavenosti
- možnosti čerpania finančných
prostriedkov zo štrukturálnych fondov
EÚ

- nepriaznivý demografický vývoj – slabá
pôrodnosť a odliv mladých občanov z
obce
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4 Rozvojová stratégia
4.1 Ciele a priority
Strategický cieľ obce predstavuje a určuje smer, ktorým by sa obec mala uberať,
aby bola naplnená vízia obce. Popisuje snahy predstaviteľov obce a taktiež samotných
obyvateľov

o celkový

rozvoj

obce.

Definovaním

daných

snáh,

ich

spresnením

a špecifikovaním možno sformulovať dlhodobú orientáciu zameranú na dosiahnutie stavu
v obci Kaplna.
V dokumente je vytvorená hierarchická štruktúra, na ktorej vrchole sa nachádza
globálny cieľ obce. Špecifické ciele reprezentujú charakteristiku cieľového stavu na
detailnejšej úrovni.

Jednotlivé priority

a opatrenia definujú oblasti strategického

plánovania obce, ktoré nadväzujú na špecifické ciele.
Globálny cieľ obce Kaplna:
„ Skvalitnenie života obyvateľov obce Kaplna“

4.2 Opatrenia a aktivity
Pre zabezpečenie naplnenia a dosiahnutia strategického cieľa rozvoja obce Kaplna
je nevyhnutné naplniť ciele v jednotlivých prioritných oblastiach. Tie boli definované na
základe auditov zdrojov, dotazníkového prieskumu a následnej SWOT analýzy. Uvedené
prioritné oblasti rozvoja v obci Kaplna sú:
 Priorita č. 1 Dobudovanie základnej infraštruktúry obce
 Priorita č. 2 Tvorba a ochrana životného prostredia
 Priorita č. 3 Rozvoj kultúry a športu
Pre dosiahnutie rozvoja prioritných oblastí je nevyhnutné definovať čiastkové ciele,
opatrenia a následne aktivity potrebné k plánovanému rozvoju.
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Priorita č. 1 Dobudovanie základnej infraštruktúry obce

Cieľ 1 - Dobudovanie a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry obce
Opatrenie: Zlepšenie cestnej dopravy
Aktivita: Riešenie dopravnej situácie na vjazde do obce – vybudovanie
spomaľovacieho ostrovčeka
Aktivita: Rekonštrukcia a budovanie miestnych ciest k plánovanej bytovej
výstavbe
Aktivita: Údržba miestnych komunikácií
Aktivita: Výstavba chodníka pre cyklotrasy

Cieľ 2 - Zlepšenie sociálnej starostlivosti o obyvateľov obce a stabilizácia zdravotnej
starostlivosti v dostatočnom rozsahu
Opatrenie: Vybudovanie a skvalitnenie sociálnych služieb
Aktivita: Vypracovanie plánu poskytovania sociálnych služieb
Aktivita: Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti občanom priamo v sídle obce

Cieľ 3 - Zlepšenie kvality vzdelávania a stavu školstva v obci
Opatrenie: Modernizácia a dobudovanie školskej infraštruktúry
Aktivita: Revitalizácia existujúcich objektov materskej školy (výmena okien,
zateplenie strechy, zateplenie budovy,... )

Opatrenie: Zvýšenie efektivity systému vzdelávania
Aktivita: Podpora aktivít ďalšieho vzdelávania dospelých

Priorita č. 2 Tvorba a ochrana životného prostredia

Cieľ 1 - Zlepšenie stavu životného prostredia
Opatrenie: Zlepšenie stavu povrchových a spodných vôd
Aktivita: Vybudovanie kanalizačnej siete
Aktivita: Vybudovanie oddychovej zóny v blízkosti potoka
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Opatrenie: Zlepšenie stavu verejnej zelene
Aktivita: Podporovanie výsadby pôvodných drevín a ošetrovanie chorých drevín
Aktivita: Ochrana, údržba a rozvoj verejnej zelene

Cieľ 2 - Zníženie antropogénnych vplyvov na životné prostredie
Opatrenie: Riešenie problémov odpadového hospodárstva
Aktivita: Rozširovanie a zefektívnenie separovaného zberu odpadu s cieľom
znižovania komunálneho odpadu
Aktivita: Vybudovanie „ Integrovaného zberného dvora“ , komplexného
systému nakladania s odpadmi (napr. bioodpad – nákup drvičky,...)

Opatrenie:

Zapojenie

verejnosti

do

zlepšovania

stavu

životného

prostredia a zvýšenie informovanosti občanov
Aktivita: Osveta mladých, organizovanie podujatí pre deti a mládež s dôrazom
na ochranu prírody a efektívne využívanie prírodných zdrojov
Priorita č. 3 Rozvoj kultúry a športu

Cieľ 1 - Rozšírenie a podpora športových a kultúrnych aktivít v obce
Opatrenie: Zabezpečenie kvalitných športovísk a športových zariadení
Aktivita: Revitalizácia športových zariadení a ihrísk
Aktivita: Výstavba viacúčelového detského ihriska a parku

Opatrenie: Skvalitnenie a rozvoj športových činností
Aktivita: Podpora organizovania športových podujatí a súťaží
Aktivita: Podpora športových aktivít detí, mládeže počas voľného času
prostredníctvom športových krúžkov

Opatrenie: Zlepšenie úrovne ponuky kultúrnych aktivít
Aktivita: Podpora organizovania a uskutočňovania tradičných kultúrnych
podujatí (Privítanie detí do života, Stavanie mája, Deň úcty k starším,
Deň matiek, Deň detí, Turnaje starých pánov, Ochutnávka vín,
Výstava ovocia a zeleniny, Izba tradícií v kultúrnom dome,...)
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Akčný plán – projektové zámery obce Kaplna
Akčný plán predstavuje súbor konkrétnych projektových zámerov,

opatrení

a aktivít, ktoré prispejú k naplneniu strategického cieľa a prioritných oblastí rozvoja obce
Kaplna.
Akčný plán uvedený v tejto nereprezentuje podrobné realizačné projekty, ale len
rámcové tvorí len dlhodobý plán rámcových projektov. Na základe týchto predostretých
projektov, pri ktorých sa počíta aj so získaním príspevkov z fondov EÚ, budú následne
vypracované detailné projekty so žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku.
Návrhy projektových zámerov sú uvedené v nasledovných tabuľkách:

Priorita č. 1 Dobudovanie základnej infraštruktúry obce

Aktivita:

1.1.1. Riešenie dopravnej situácie na vjazde do obce
– vybudovanie spomaľovacieho ostrovčeka

Opatrenie:

1.1. Zlepšenie cestnej dopravy

Cieľ :

Dobudovanie a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry obce

Predpokladané
náklady :

1,5 mil. Sk

Zdroje financovania :

Slovenská správa ciest

Kofinancovanie :

-

Termín :

2008 - 2010

Aktivita:

1.1.2. Rekonštrukcia a budovanie miestnych ciest
k plánovanej bytovej výstavbe

Opatrenie:

1.1. Zlepšenie cestnej dopravy

Cieľ :

Dobudovanie a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry obce

Predpokladané
náklady :

12 mil. Sk

Zdroje financovania :

Rozpočet obce

Kofinancovanie :

-

Termín :

2010 - 2013
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Aktivita:

1.1.3. Údržba miestnych komunikácií

Opatrenie:

1.1. Zlepšenie cestnej dopravy

Cieľ :

Dobudovanie a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry obce

Predpokladané
náklady :

0,5 mil. Sk

Zdroje financovania :

Rozpočet obce

Kofinancovanie :

-

Termín :

priebežne

Aktivita:

1.1.4. Výstavba chodníka pre cyklotrasy

Opatrenie:

1.1. Zlepšenie cestnej dopravy

Cieľ :

Dobudovanie a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry obce

Predpokladané
náklady :

3 mil. Sk

Zdroje financovania :

Operačný program Bratislavský kraj
Prioritná os 1- Infraštruktúra

1.1. Regenerácia sídiel
Kofinancovanie :

95%

Termín :

2012 - 2013

Aktivita:

1.2.1. Vypracovanie plánu poskytovania sociálnych
služieb

Opatrenie:

1.2. Vybudovanie a skvalitnenie sociálnych služieb

Cieľ :

Zlepšenie sociálnej starostlivosti o obyvateľov obce a
stabilizácia zdravotnej starostlivosti v dostatočnom rozsahu

Predpokladané
náklady :

150.000,- Sk

Zdroje financovania :

Rozpočet obce

Kofinancovanie :

-

Termín :

2009 - 2011
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Aktivita:

1.3.1. Revitalizácia existujúcich objektov materskej
školy

Opatrenie:

1.3. Modernizácia a dobudovanie školskej
infraštruktúry

Cieľ :

Zlepšenie kvality vzdelávania a stavu školstva v obci

Predpokladané
náklady :

3 mil. Sk

Zdroje financovania :

Rozpočet obce

Kofinancovanie :

-

Termín :

2008 - 2012

Aktivita:

1.4.1.Podpora aktivít ďalšieho vzdelávania dospelých

Opatrenie:

1.4. Zvýšenie efektivity systému vzdelávania

Cieľ :

Zlepšenie kvality vzdelávania a stavu školstva v obci

Predpokladané
náklady :

100.000,- Sk

Zdroje financovania :

Rozpočet obce

Kofinancovanie :

-

Termín :

2009

Priorita č. 2 Tvorba a ochrana životného prostredia

Aktivita:

2.1.1. Vybudovanie kanalizačnej siete

Opatrenie:

2.1. Zlepšenie stavu povrchových a spodných vôd

Cieľ :

Zlepšenie stavu životného prostredia

Predpokladané
náklady :

67 mil. Sk

Zdroje financovania :

Envirofond
B. Oblasť: Ochrana a využívanie vôd
Aktivita B/4: Čistenie odpadových vôd v ostatných
aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov

Kofinancovanie :

výška podpory nie je známa

Termín :

2013
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Aktivita:

2.1.2. Vybudovanie
potoka

Opatrenie:

2.1. Zlepšenie stavu povrchových a spodných vôd

Cieľ :

Zlepšenie stavu životného prostredia

Predpokladané
náklady :

4 mil. Sk

Zdroje financovania :

oddychovej

zóny

v blízkosti

Operačný program Bratislavský kraj
Prioritná os 1- Infraštruktúra

1.1. Regenerácia sídiel
Kofinancovanie :

-

Termín :

2010 - 2013

Aktivita:

2.2.1. Podporovanie výsadby pôvodných drevín a
ošetrovanie chorých drevín

Opatrenie:

2.2. Zlepšenie stavu verejnej zelene

Cieľ :

Zlepšenie stavu životného prostredia

Predpokladané
náklady :

50.000,- Sk

Zdroje financovania :

Operačný program Bratislavský kraj
Prioritná os 1 - Infraštruktúra

1.1. Regenerácia sídiel
Kofinancovanie :

95%

Termín :

2008 - 2013

Aktivita:

2.2.2. Ochrana, údržba a rozvoj verejnej zelene

Opatrenie:

2.2. Zlepšenie stavu verejnej zelene

Cieľ :

Zlepšenie stavu životného prostredia

Predpokladané
náklady :

100.000,- Sk na rok

Zdroje financovania :

Operačný program Bratislavský kraj
Prioritná os 1 - Infraštruktúra

1.1. Regenerácia sídiel
Kofinancovanie :

95%

Termín :

2008 - 2013
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Aktivita:

2.3.1. Rozširovanie a zefektívnenie separovaného
zberu odpadu s cieľom znižovania komunálneho
odpadu

Opatrenie:

2.3. Riešenie problémov odpadového hospodárstva

Cieľ :

Zníženie antropogénnych vplyvov na životné prostredie

Predpokladané
náklady :

70.000,- Sk

Zdroje financovania :

Operačný program Životné prostredie
Prioritná os 4: Odpadové hospodárstvo
Operačný cieľ č. 4. 1. Podpora aktivít v oblasti
separovaného zberu
Aktivita: projekty zamerané na zavedenie komplexného
systému separovaného zberu biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov

Kofinancovanie :

95%

Termín :

2009 - 2013

Aktivita:

2.3.2. Vybudovanie „ Integrovaného zberného
dvora“ , komplexného systému nakladania s odpadmi
(napr. bioodpad – nákup drvičky,...)

Opatrenie:

2.3. Riešenie problémov odpadového hospodárstva

Cieľ :

Zníženie antropogénnych vplyvov na životné prostredie

Predpokladané
náklady :

100.000,- Sk

Zdroje financovania :

Operačný program Životné prostredie
Prioritná os 4: Odpadové hospodárstvo
Operačný cieľ č. 4. 1. Podpora aktivít v oblasti
separovaného zberu
Aktivita: A. projekty zamerané na budovanie zberných
miest a dvorov

Kofinancovanie :

95%

Termín :

2009
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Aktivita:

2.4.1. Osveta mladých, organizovanie podujatí pre
deti a mládež s dôrazom na ochranu prírody a
efektívne využívanie prírodných zdrojov

Opatrenie:

2.4. Zapojenie verejnosti do zlepšovania stavu
životného prostredia a zvýšenie informovanosti
občanov

Cieľ :

Zníženie antropogénnych vplyvov na životné prostredie

Predpokladané
náklady :

120.000,- Sk

Zdroje financovania :

IUVENTA – Mládež v akcii, Nadácia Ekopolis,...
Rozpočet obce

Kofinancovanie :

-

Termín :

2008 - 2013

Priorita č. 3 Rozvoj kultúry a športu
Aktivita:

3.1.1. Revitalizácia športových zariadení a ihrísk

Opatrenie:

3.1. Zabezpečenie kvalitných športovísk a športových
zariadení

Cieľ :

Rozšírenie a podpora športových a kultúrnych aktivít v obci

Predpokladané
náklady :

15. mil. Sk

Zdroje financovania :

Rozpočet obce

Kofinancovanie :

-

Termín :

2012 - 2013

Aktivita:

3.1.2. Výstavba
a parku

Opatrenie:

3.1. Zabezpečenie kvalitných športovísk a športových
zariadení

Cieľ :

Rozšírenie a podpora športových a kultúrnych aktivít v obci

Predpokladané
náklady :

3,2 mil. Sk

Zdroje financovania :

IUVENTA – Národná agentúra Mládež v akcii – mládežnícke
iniciatívy
Rozpočet obce

Kofinancovanie :

výška podpory nie je známa

Termín :

2012

viacúčelového

detského

ihriska
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Aktivita:

3.2.1. Podpora organizovania športových podujatí
a súťaží

Opatrenie:

3.2. Skvalitnenie a rozvoj športových činností

Cieľ :

Rozšírenie a podpora športových a kultúrnych aktivít v obci

Predpokladané
náklady :

200.000,- Sk na rok

Zdroje financovania :

Nadácia pre deti Slovenska
Rozpočet obce

Kofinancovanie :

výška podpory nie je známa

Termín :

2008 - 2013

Aktivita:

3.2.2. Podpora športových aktivít detí, mládeže počas
voľného času prostredníctvom športových krúžkov

Opatrenie:

3.2. Skvalitnenie a rozvoj športových činností

Cieľ :

Rozšírenie a podpora športových a kultúrnych aktivít v obci

Predpokladané
náklady :

20.000,- Sk na rok

Zdroje financovania :

Nadácia pre deti Slovenska, Konto Orange a pod.

Kofinancovanie :

výška podpory nie je známa

Termín :

2008 - 2013

Aktivita:

3.3.2.

Podpora

organizovania

a

uskutočňovania

tradičných kultúrnych podujatí

Opatrenie:

3.3. Zlepšenie úrovne ponuky kultúrnych aktivít

Cieľ :

Rozšírenie a podpora športových a kultúrnych aktivít v obci

Predpokladané
náklady :

120.000,- Sk na rok

Zdroje financovania :

Nadácia pre deti Slovenska
Rozpočet obce

Kofinancovanie :

výška podpory nie je známa

Termín :

2008 - 2013
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4.3 Opis rozvojovej stratégie
V dokumente PHSR obce Kaplna je detailne vypracovaná rozvojová stratégia obce,
pozostávajúca z jedného globálneho cieľa, šiestich špecifických cieľov a dvanástich
opatrení. Špecifikované opatrenia reprezentujú hlavné oblasti, ktoré je potrebné podporiť
a rozvíjať.

V jednotlivých opatreniach sú bližšie definované aktivity, ktoré predstavujú

jasnú stratégiu k dosiahnutiu žiadaného stavu.
PHSR obce Kaplna je vypracovaný na programové obdobie 2007 – 2013.
Rozvojová stratégia obce sa v zameriava na riešenie najdôležitejších problémov obce,
ktoré brzdia jej regionálny rozvoj,

znižujú konkurencieschopnosť obce a súčasne

ovplyvňujú kvalitu života obyvateľov obce.
Zrealizovanie vyššie definovaných projektových zámerov bude viesť k skvalitneniu
infraštruktúrnych podmienok v obci, čo v konečnom dôsledku prispeje k dosiahnutiu nami
definovaného globálneho cieľa obce:
„ Skvalitnenie života obyvateľov obce Kaplna“
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5 Finančný plán
Jednou so základných otázok pri realizácii PHSR je schopnosť obce v priebehu jeho
realizácie zaistiť finančné zdroje na uskutočnenie jednotlivých projektov.

Niektoré

navrhované projektové zámery sú finančne veľmi náročná a obec nie je schopná
preinvestovať zámer z obecného rozpočtu. Z tohto dôvodu sa pre väčšinu aktivít hľadali
možnosti prefinancovania z iných zdrojov, ako je obecný rozpočet.
Vychádzajúc z vyššie zadefinovaných priorít, cieľov, opatrení a aktivít na základe
rozboru projektových zámerov bol navrhnutý plán realizácie PHSR obce. Definuje, z akých
finančných zdrojov a v akom časovom horizonte by sa mali jednotlivé zámery realizovať.
Uvedené informácie poskytuje časť 4.2. Opatrenia a aktivity.
Finančné vyčíslenie uvádzané pri jednotlivých aktivitách dokumente PHSR nie je
definitívne. Tieto hodnoty sú stanovené odhadom, konečné rozpočty budú súčasťou
priamo projektových spisov.
Viaceré aktivity sa môžu realizovať prostredníctvom rozpočtu obce, mnohé si však
vyžadujú náročnejšie finančné a personálne zdroje a taktiež spoluprácu s inými subjektmi.
Finančné prostriedky potrebné na realizáciu budú v zásade pochádzať z dvoch
zdrojov:


verejné zdroje (rozpočet obce, štátny rozpočet)



fondy Európskej únie, dotácie

5.1 Rozdelenie financií na programovacie obdobie
Rozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé priority a k nim definované
projektové aktivity na programové obdobie 2007 – 2013 zobrazuje nasledujúca tabuľka.
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Aktivita
1.1.1. Riešenie dopravnej
situácie na vjazde do obce –
vybudovanie spomaľovacieho
ostrovčeka
1.1.2. Rekonštrukcia a
budovanie miestnych ciest
k plánovanej bytovej
výstavbe
1.1.3. Údržba miestnych
komunikácií
1.1.4. Výstavba chodníka pre
cyklotrasy
1.2.1. Vypracovanie plánu
poskytovania sociálnych
služieb
1.3.1. Revitalizácia
existujúcich objektov
materskej školy
1.4.1.Podpora aktivít ďalšieho
vzdelávania dospelých
2.1.1. Vybudovanie
kanalizačnej siete
2.1.2. Vybudovanie
oddychovej zóny v blízkosti
potoka
2.2.1. Podporovanie výsadby
pôvodných drevín a
ošetrovanie chorých drevín
2.2.2. Ochrana, údržba a
rozvoj verejnej zelene
2.3.1. Rozširovanie a
zefektívnenie separovaného
zberu odpadu s cieľom
znižovania komunálneho
odpadu
2.3.2. Vybudovanie „
Integrovaného zberného
dvora“ , komplexného
systému nakladania s
odpadmi
2.4.1. Osveta mladých,
organizovanie podujatí pre
deti a mládež s dôrazom na
ochranu prírody a efektívne
využívanie prírodných zdrojov
3.1.1. Revitalizácia športových
zariadení a ihrísk

obec

fondy

12 mil.

-

0,5 mil.

-

150.000,
-

2,85 mil.

150.000,
-

-

3 mil.

-

100.000,
-

-

2009

2010

2011

2012

2013

1.668.300,
-

1.930.300,
-

5.730.300,
-

5.230.300,
-

17.380.30
0,-

80.580.30
0,-

67 mil.*
0,2 mil.

3,8mil

2.500,-

47.500,-

30.000,-

570.000,
-

2.100,-

67.900,-

5.000,-

95.000,-

120.000,-*

15. mil.
3,2 mil.*

3.2.1. Podpora organizovania
športových podujatí a súťaží

1,2 mil.*

Celkové náklady v Sk

2008

1,5 mil.**

3.1.2. Výstavba viacúčelového
detského ihriska a parku

3.2.2. Podpora športových
aktivít detí, mládeže počas
voľného času prostredníctvom
športových krúžkov
3.3.2. Podpora organizovania
a uskutočňovania tradičných
kultúrnych podujatí

Obdobie realizácie

Zdroje financovania

-

120.000,
720.000,-*

112.519.800,-

pozn. ** iné zdroje
pozn. * spolufinancovanie nie je známe
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6 Zabezpečenie realizácie
Podľa platnej legislatívy SR obec vypracúva, schvaľuje a pravidelne vyhodnocuje
PHSR a zabezpečuje jeho plnenie.
Vypracovaním a schválením výsledného dokumentu PHSR obce Kaplna sa proces
strategického plánovania nekončí. Definovanie konkrétnych projektov v podobe akčných
plánov je len prvým krokom, pomocou ktorého je možné posunúť navrhovanú stratégiu
k jej realizácii.
Vykonateľnosť jednotlivých aktivít a tým dosiahnuť stanovené ciele bude závisieť
od mnohých faktorov. Ale najkritickejším ukazovateľom realizácie jednotlivých aktivít obce
je odborná a finančná náročnosť jednotlivých projektov. Obecné zastupiteľstvo, ako
zodpovedný orgán za plnenie PHSR obce Kaplna, bude z tohto dôvodu v prípade potreby
využívať služby odborných organizácií a odborných konzultantov zaoberajúcich sa
poradenstvom, prípravou a implementáciou projektov.

6.1

Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie

Vypracovaním PHSR obce Kaplna si obec splnila jeden zo základných princípov
regionálnej politiky a súčasne si otvorila možnosť čerpania nenávratných finančných
prostriedkov z fondov EÚ v tomto programovom období.
Všetky prípadné

zmeny v dokumente schvaľuje obecné zastupiteľstvo, ktoré

zároveň kontroluje, monitoruje a hodnotí plnenie stanovených cieľov akčného plánu.
Realizáciu jednotlivých opatrení a aktivít bude koordinovať starosta obce a obecné
zastupiteľstvo, resp. určení a poverení zástupcovia. Na túto zodpovednú úlohu musia byť
určené konkrétne osoby, ktoré budú projekt

koordinovať od začiatku až do jeho

úspešného ukončenia. Viaceré projekty obec kapacitne zvládne uskutočniť vlastnými
silami

ale niektoré len za pomoci externistov. Prepojením

koordinátorov projektov

interných a externých

sa obci naskytne možnosť paralelnej realizácie viacerých

projektov. Pre celkové zastrešenie jednotlivých projektov je nevyhnutné, aby bola
zriadená pracovná skupina na čele so starostom obce. Najideálnejší stav by nastal, keby
skupina bola zastrešená členmi z verejného ale i súkromného sektoru, pre jej dostatočnú
flexibilitu.
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6.2

Monitorovanie a hodnotenie
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kaplna je dokument živý,

otvorený a adaptabilný na meniace sa podmienky. V tomto dokumente je definovaná línia
rozvoja obce, ktorá určuje smerovanie rozvoja obce v najbližších rokoch. Súčasne
poukazuje na to, aké aktivity je potrebné naplniť, aby boli v konečnom dôsledku splnené
jednotlivé stanovené ciele a zabezpečil sa trvalo udržateľný rozvoj obce.
Všetky prípadné

zmeny v dokumente schvaľuje obecné zastupiteľstvo, ktoré

zároveň kontroluje, monitoruje a hodnotí plnenie stanovených cieľov akčného plánu.
Realizáciu jednotlivých opatrení koordinuje starosta obce, resp. určení a poverení
zástupcovia.
Počas
a príjemcovi

monitorovania
pomoci,

ktoré

sa
sa

zhromažďujú
sledujú

informácie

počas

celého

a

materiály

procesu.

o projekte

Implementáciu

a monitorovanie jednotlivých projektových aktivít definovaných v dokumente PHSR obce
bude zabezpečovať pracovná skupina, ktorej hlavnou úlohou bude preformovať víziu na
skutočnosť.
Dôležitým predpokladom úspešného realizovania naplánovaných opatrení a aktivít,
je získanie podpory regionálnych štruktúr v rámci Bratislavského samosprávneho kraja,
Regionálnych agentúr a súčasne aj miestnej samosprávy a občanov obce, ktorí
predstavujú cieľovú skupinu vo väčšine projektov.
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6.3 Harmonogram realizácie
Vykonateľnosť jednotlivých aktivít a tým aj stanovených cieľov v Programe
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kaplna bude závisieť od mnohých faktorov.
Harmonogram plnenia realizácie Programu obce je rozčlenený do troch etáp,
z ktorých každá má svoje opodstatnenie pri dosahovaní stanovených cieľov a aktivít
dokumentu.
Harmonogram realizácie pozostáva z nasledovných fáz:
1.

prípravná fáza: pozostáva predovšetkým zo schválenia Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Kaplny obecným zastupiteľstvom a jeho aktualizácie.
Aktualizácia a dopĺňanie dokumentu je podmienené vyvíjajúcim sa potrebám obce
a súčasne aj možnostiam čerpania nenávratných finančných prostriedkoch z fondov
EÚ a nadácií v závislosti od vyhlasovania jednotlivých výziev.

2. realizačná fáza: predstavuje realizáciu jednotlivých stanovených aktivít, ktoré
prispejú k napĺňaniu čiastkových cieľov a v konečnom dôsledku aj k globálnemu cieľu
dokumentu. Na dosiahnutie jednotlivých cieľov sa obec bude snažiť využiť všetky
dostupné finančné zdroje – domáce, doplnkové ale predovšetkým finančné
prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ. Preto je realizácia väčšiny aktivít
podmienená

harmonogramu

výziev

a

úspešnosti

predkladaných

projektov

v hodnotiacom procese.
3. evaluačná fáza: je záverečnou hodnotiacou etapou

realizácie jednotlivých

naplánovaných aktivít v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kaplna.
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7 Záver
Program hospodárskeho

a sociálneho rozvoja

obce

Kaplna

je strategický

strednodobý dokument, ktorý určuje víziu rozvoja obce, jej prioritné rozvojové oblasti,
ciele a aktivity prispievajúce k ich naplneniu.
Vypracovanie programu prispeje k splneniu jedného zo základných princípov
politiky, ktorým je princíp programovania.
Zámerom vypracovanie dokumentu PHSR obce bolo špecifikovať problémové
oblasti, vytvoriť podmienky pre efektívne využívanie finančných zdrojov pri realizovaní
prioritných opatrení a naštartovať tak proces trvalo udržateľného rozvoja obce Kaplna.
Schválený PHSR obce Kaplna je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať o nové
aktivity a opatrenia, resp. sa môžu niektoré aktivity a opatrenia rušiť. PHSR obce Kaplna
je rozvojový dokument, ktorý bude pravidelne vyhodnocovaný a aktualizovaný na
zasadnutiach zastupiteľstva.

Predmetný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kaplna bol
schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa:
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Zoznam použitých zdrojov
- MVRR SR: Metodická príručka pre vypracovanie Programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce, Bratislava: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
SR, 2004
- MVRR SR: Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013, Bratislava:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
- Zákon SR č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení
- Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (zákona č.
453/2001 Z.z.)
- Štatistický úrad SR: Mestská a obecná štatistika, (http://www.statistics.sk/)
- Ministerstvo

životného

prostredia

SR:

ÚPN

VÚC

Bratislavského

kraja

(http://209.85.129.104/search?q=cache:uZ6TP-nlKBMJ:www.regionbsk.sk/ViewFile.aspx%3Fdocid%3D10000202+dlhodob%C3%BD+strategick%C3
%BD+rozvojov%C3%BD+pl%C3%A1n+obce+Hrub%C3%A1+Bor%C5%A1a&hl=
sk&ct=clnk&cd=14&gl=sk)
- Územný plán obce Kaplna, 2002
- KAPLNA -750 rokov od prvej písomnej zmienky o obci (Obecný úrad Kaplna, 1994)
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Zoznam príloh
Príloha č. 1. : Dotazník
Príloha č. 2. : Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu
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