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1.  Strategická, návrhová časť

Globálny cieľ  je rámcovou predstavou o tom, ako by mala obec v budúcnosti vyzerať, aké miesto 
chce Seľany zaujať v rámci regiónu. Globálny cieľ má vyjadrovať nie len želanú, ale zároveň aj 
možnú predstavu o budúcnosti obce a jednotlivé ciele Programu rozvoja obce majú smerovať k jej 
naplneniu. 

Stratégia obce Seľany obsahuje  3 špecifické ciele,  ktoré sú rozdelené na opatrenia a aktivity. 
Opatrenia  popisujú  stav,  ktorý  sa  realizáciou  Programu  rozvoja  obce  má  dosiahnuť.  Aktivity 
definujú konkrétne oblasti rozvoja, na ktoré sa bude obec v budúcnosti zameriavať. 

Tvorcovia PHSR Seľany si vytvorili nasledovný globálny cieľ  na obdobie rokov 2014 – 2020

Občania obce Seľany budú žiť v obci s dobrou základnou infraštruktúrou  a možnosťami 
trávenia voľného času pre mladých ale i starších. Obec bude aktívne ponúkať jedinečné 

danosti v oblasti vidieckej turistiky so zameraním na vinohradníctvo. 

1.1.  SWOT analýza  

VŠEOBECNÁ ANALÝZA

Silné stránky Slabé stránky
- prírodný potenciál pre rozvoj tradičného 

poľnohospodárstva
- ponuka pomerne lacnej pracovnej sily 

prevažne v robotníckych profesiách
- dostatočný bytový fond v obci
- neporušená príroda
- podmienky pre rozvoj vínnej turistiky

- nevyhovujúci stav miestnych komunikácií
- počet pracovných príležitostí nepokrýva 

kapacity ekonomicky aktívnych obyvateľov
- chýba v obci kanalizácia
- nedostatočné autobusové spojenie do 

okresného mesta
- zvyšujúca sa migrácia obyvateľov 

vzdelaných a v produktívnom veku 
- zhoršujúca sa veková skladba obyvateľstva 

(narastá podiel prestárlych občanov)
- vysoká miera nezamestnanosti
- strata pracovných návykov u dlhodobo 

nezamestnaných
- nízka schopnosť čerpať   štrukturálne fondy 

EÚ  (malá obec s nízkym rozpočtom)
- u dlhodobo nezamestnaných je vysoký 

podiel ľudí bez vzdelania, príp. so 
základným vzdelaním a vyučením

- nízka úroveň znalosti svetových jazykov 
u strednej a staršej generácie
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- slabý marketing územia
Príležitosti Ohrozenia

- možnosť rozvoja tradičných a netradičných 
foriem poľnohospodárstva

- využitie územia pre rozvoj vidieckej turistiky 
a rozvoj vinohradníctva

- spolupráca s BBSK
- voľná pracovná sila
- partnerstvá existujúce a tvoriace sa 

(mikroregión)
- možnosti samosprávy (informácie, 

kompetencie)
- nadviazanie na úspešné projekty v regióne 

aj mimo neho

- nedostatok financií
- nezáujem o malé a stredné podnikanie
- nesolventnosť obyvateľstva na vidieku
- daňové zaťaženie, tvorba rozpočtu
- konzervatívnosť obyvateľstva
- odchod mladých a vzdelaných ľudí z obce
- nízka informovanosť na vidieku
- informačná izolácia obce
- nevysporiadané vlastnícke vzťahy
- nejasné podmienky a meniace sa pravidlá 

v programoch EÚ
- administratívna náročnosť prípravy 

a realizácie projektov
- zvyšovanie administratívnej záťaže vo 

verejnej správe

1.2.    Problémová analýza

Zástupcovia obce Seľany  v spolupráci s realizačným tímom počas tvorby dokumentu identifikovali 
nasledovné problémy ako kľúčové pre riešenie v období  najbližších 7 rokov:
 

 nedobudovaná  technická  infraštruktúra  a potreba  rekonštrukcie  existujúcej 
technickej  infraštruktúry (miestne komunikácie,  spevnené plochy   a  chodníky v obci, 
rekonštrukcia budov v majetku obce,  rekonštrukcia  verejného osvetlenia,   verejná zeleň 
a verejné priestranstvá, odpadové hospodárstvo, alternatívne zdroje energií)

 rozvoj  občianskej  infraštruktúry  a cestovného  ruchu  (ľudový  dom,  vybudovanie 
ubytovacích kapacít, vínna turistika, sociálna starostlivosť)

 rozvoj ľudských zdrojov (vzdelávanie  a informovanosť občanov) 

Za najvážnejšie následky  týchto problémov sa považuje:
 zhoršujúca sa kvalita života občanov obce, 
 zlá sociálna situácia vyplývajúca z vysokej miery nezamestnanosti,
 malé možnosti sebarealizácie sa miestneho obyvateľstva či v oblasti pracovnej alebo 

voľnočasovej, 
 migrácia mladých ľudí za prácou dočasne alebo natrvalo mimo obce aj do zahraničia 

(Čechy, Nemecko, Rakúsko, Anglicko, Írsko)
 znižujúci sa počet obyvateľov obce.

Príčinami tohto stavu sú:
 nedostatok pracovných príležitostí priamo v obci a v regióne,
 nízka úroveň využitia ponúkaných možností a daností obce,
 nedostatok finančných prostriedkov, 
 nízka vôľa k sebarealizácii občanov obce.
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1.3.    Stanovenie cieľov

Obec  Seľany  so  svojim  územím  a obyvateľstvom  v rámci  regiónu  vytvára  priestor,  ktorý  má 
nezastupiteľný spoločenský, prírodný, ekologický a hospodársky význam. Program je založený na 
uvedomení  si  historických  tradícií  súčasných  hodnôt,  jedinečných  daností  s predpokladom 
v úspešnosť budúceho rozvoja. 

Zmyslom  tvorby  predloženej  stratégie  je  vytvoriť  východiskové  podmienky  k aktivizovaniu 
obyvateľov  a samosprávy  k tomu,  aby  sa  vlastnými  silami  snažili  o zvýšenie  kvality  života  na 
základe harmonického rozvoja daností obce. Formulovanie stratégie obce vychádza z analýzy jej 
hlavných problémov,  zisťovania  ich príčin a hľadania  riešení  na základe analýzy potenciálnych 
možností  pre  rozvoj,  ako  aj  stanovených  predpokladov  a podmienok  reálnosti  splnenia 
definovaných cieľov.  Stratégia je stanovená strategickými cieľmi.  Strategické ciele predstavujú 
pohľad do budúcnosti  na najbližších 7 rokov.  Je potrebné počítať s jeho pravidelnou 2 – 3 
ročnou aktualizáciou. 

Program rozvoja obce vytvára spoločnú stratégiu samosprávy,  partnerov a obyvateľov s cieľom 
riešenia problémov obce. Na báze rozvoja obce možno:

 vytvoriť platformu partnerstiev,
 formulovať stratégiu rozvoja, jej krátkodobé a dlhodobé ciele,
 ich zabezpečenie formou konkrétnych prostriedkov,
 zabezpečiť kvalitné riadenie procesu rozvoja.

Hlavný cieľ obce je definovaný špecifickými cieľmi a je základným východiskom, ktorý deklaruje:
 na akej úrovni je obec v súčasnosti,
 kde by realizácia špecifických cieľov v danom časovom horizonte mala dospieť,
 aké opatrenia si stanovuje,
 na ktoré problémové okruhy je stratégia zameraná,
 ako ich chce dosiahnuť.

Realizácia  stratégie  formulovaná  strategickými  cieľmi  je  naplňovaná  konkrétnymi  projektmi. 
Hospodársky a sociálny rozvoj je závislý od riešenia všetkých súvislostí a  nadväzností s využitím 
všetkých výhod územia. Preto jednotlivé projekty musia zabezpečovať rozvoj v rôznych oblastiach 
činností.

1.4.    Strategický cieľ

Pri strategickom plánovaní platí zásada:  ciele musia mať zmysel, výsledky musia byť merateľné 
a     opatrenia pre realizáciu musia byť splniteľné  . 

Na základe analýzy problémov v obci Seľany bol stanovený nasledovný strategický cieľ:

Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Seľany, ktorý bude 
zameraný na zlepšenie života v obci.
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1.5.    Špecifické  ciele

Pre dosiahnutie tohto strategického cieľa si  zástupcovia obce stanovili  nasledovné tri  základné 
špecifické ciele:

Cieľ 1

dobudovanie chýbajúcej a rekonštrukcia existujúcej technickej  infraštruktúry 

Cieľ 2

budovanie občianskej a sociálnej infraštruktúry, využitie  daností obce 

Cieľ 3

zvyšovanie kvality ľudských zdrojov prostredníctvom vzdelávania a informovanosti občanov 

Špecifický cieľ č. 1:

Špecifický  cieľ  číslo  1  „Dobudovanie  chýbajúcej  a rekonštrukcia  existujúcej  technickej 
infraštruktúry“  bude obsahovať: 

OPATRENIA

 dobudovanie chýbajúcej  technickej infraštruktúry ,

 rekonštrukcia miestnych komunikácií, výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci,

 úprava verejných priestranstiev, vytvorenie oddychových zón a verejnej zelene,

 rekonštrukcia budov v majetku obce (budova kultúrneho domu...),

 využívanie obnoviteľných zdrojov energií v obci,

 odpadové hospodárstvo.

V rámci špecifického cieľa 1  bude nevyhnutné:       
 zabezpečiť  vypracovanie PD a vydanie stavebných  povolení  pre akcie investičného 

charakteru
 vysporiadať majetkovo-právne vzťahy k budúcim investičným aktivitám
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Špecifický cieľ č. 2:

Špecifický cieľ  číslo  2  „Budovanie  občianskej  a sociálnej  infraštruktúry,  využitie  daností 
obce“  bude obsahovať:

OPATRENIA 

 vytvorenie podmienok pre rozvoj služieb  zameraných najmä na oblasť využitia prírodných 
daností,

 rozvoj ubytovacích služieb v obci, 

 rozvoj informatizácie a informovanosti občanov.

V rámci špecifického cieľa 2 bude nevyhnutné:       
 zabezpečiť  vypracovanie  PD  a vydanie  stavebných   povolení  pre  akcie  investičného 

charakteru
 vysporiadať majetkovo-právne vzťahy k budúcim investičným aktivitám
 koordinovať aktivity s okolitými obcami 

Špecifický cieľ č. 3:

Špecifický cieľ  číslo 3  „Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov prostredníctvom vzdelávania 
a informovanosti občanov“  bude obsahovať:

OPATRENIA
 rekvalifikačné kurzy v rôznych oblastiach –vzdelávanie v oblasti PC a cudzích jazykov...

 environmentálne  vzdelávanie  všetkých  občanov  v obci  –  detí,  mládeže,  dospelých 
a dôchodcov pre oblasť separovaného zberu a ochrany životného prostredia,

 rozvoj kultúrnych tradícií a pôvodných remesiel.

V rámci špecifického cieľa 3 bude nevyhnutné:       
 vykonať prieskum vzdelanostných potrieb občanov,
 pripraviť  program na realizáciu  vzdelávacieho,  prípadne rekvalifikačného  procesu 

jednotlivých občanov,
 aktivizovať miestne obyvateľstvo,
 zapojiť školskú mládež, rodičov a cirkev do spolupráce s obcou.

2.   Programová a realizačná časť

PHSR obce obsahuje nasledovné časti:
 analytickú časť (pozostáva zo situačnej analýzy) 
 strategickú  časť  (pozostáva  z formulovania  vízie,  analýzy  SWOT,  strategických 

a špecifických cieľov a opatrení)
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 programovú  a  realizačnú   časť  (pozostáva  z akčného  plánu  s časovým 
harmonogramom a návrhom finančného zabezpečenia) 

 finančnú časť (finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít,  inštitucionálnej 
a organizačnej stránky realizácie PHSR)

Akčný plán je podkladom k územnému priemetu  jednotlivých konkrétnych projektových zámerov. 
Je  to  časť  realizačná,  ktorá  pretvorí  ciele  a opatrenia  na  konkrétne  výstupy  investičného 
a neinvestičného charakteru.  Je to krátkodobý plán (najlepšie  na obdobie jedného roka),  ktorý 
definuje  prvé  kroky  pri  plnení  PHSR  s ohľadom  na  jej  momentálne  finančné,  personálne 
a technické kapacity a naliehavosť navrhnutých aktivít. Ide preto o akýsi doplnok k PHSR, ktorý je 
potrebné každoročne aktualizovať. Jeho plnenie by mal zabezpečovať koordinačný tím, prípadne 
vytvorené pracovné skupiny.

Akčný plán by mal obsahovať:
 zoznam  najdôležitejších  aktivít  a projektov  na  najbližší  rok,  ich  opis  a odhad  ich 

reálnych vyčísliteľných prínosov (napr. tvorba pracovných miest)
 harmonogram krokov, ktoré je potrebné podniknúť na realizáciu naplánovaných aktivít 

a projektov
 určenie realizačného tímu ku každej aktivite a projektu
 predpokladané zdroje financovania (vlastné a vonkajšie)
 pri aktualizovaných akčných plánoch je potrebné ešte doplniť zhodnotenie plnenia úloh 

obsiahnutých  v predchádzajúcom  akčnom  pláne,  stav  naplánovaných  projektov, 
pokrok, ktorý obec pri plnení PHSR dosiahla v uplynulom roku

 aktualizáciu  faktov v situačnej  analýze a analýze SWOT (ak sa medzičasom zmenili 
východiskové podmienky).

2.1     Rozpracovanie akčného plánu obce 

Celkový akčný plán na obdobie 2014-2020 popisuje jednotlivé navrhované opatrenia. V popise je 
uvedené  obdobie,  zdroje  financovania  a tiež  zodpovedná  organizácia  za  podanie  a realizáciu 
projektu.   Reálnosť  splnenia  cieľov  vychádza  z rozpočtového  auditu  obce  jej  možností 
financovania,  resp.  spolufinancovania  jednotlivých  projektov.  Ďalej  je  významne   ovplyvnená 
časovým rámcom programovacieho obdobia,  harmonogramom vyhlasovania jednotlivých výziev 
v rámci  Operačných  programov  a pod.  Je  rámcovým  prehľadom  plánovaných  opatrení  obce 
Seľany  na  celé  programovacie  obdobie.  Odporúčame  aby  obec  zabezpečila  vypracovanie 
akčného  plánu,  ktoré  bude  zároveň  v súlade  aj  s vypracovanou  projektovou  dokumentáciou 
v prípade  investičných  aktivít.  Rámcové  aktivity   budú  rozpracované  do  štádia  projektového 
zámeru.

Projektový zámer
A. NÁZOV PROJEKTU

B. PREDKLADATEĽ

1. Názov a adresa predkladateľa projektu:

2. Právna forma:
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3. Kontaktná osoba:

4. Partneri projektu:

C. POPIS PROJEKTU

1. Odôvodnenie projektu:

2. Stručná charakteristika projektu:

3. Cieľové skupiny projektu

D. DOBA TRVANIA PROJEKTU (POČET MESIACOV REALIZÁCIE)

E. PRIPRAVENOSŤ PROJEKTU NA REALIZÁCIU

F. ZDROJE FINANCOVANIA PROJEKTU

Pri príprave akčného plánu musia byť zodpovedané nasledovné otázky:
 ČO – výber jednotlivých krokov

Rozhodnutie  o konkrétnych  krokoch  (aktivitách,  projektoch),  ktoré  je  potrebné  realizovať  so 
zameraním na stanovené priority

 KTO – stanovenie osobnej alebo inštitucionálnej zodpovednosti
Za každý projekt musí niekto (osoba alebo inštitúcia) prevziať osobnú zodpovednosť. Projekty, za 
ktoré nebude nikto zodpovedný sa nebudú realizovať.

 KDE – určenie miesta realizácie
Výber najvhodnejšieho miesta, kde sa projekt bude fyzicky realizovať.

 KEDY – určenie času realizácie
Každý projekt treba naplánovať v reálnom čase, a to nie len termínom realizácie, ale aj potrebného 
časového rozpätia na realizáciu. Všetky projekty nie je možné realizovať naraz, niektoré musia 
predchádzať a niektoré budú doplnené počas realizácie.

 KOĽKO – stanovenie nákladov
Na realizáciu projektov, ako aj mnohých aktivít sú potrebné finančné prostriedky. Aktivity, na ktoré 
nie sú potrebné financie, treba vyšpecifikovať a tie sa môžu realizovať ako prvé, pokiaľ sa neviažu 
na iné dôležitejšie  aktivity.  Financie na realizáciu projektov obyčajne nie sú k dispozícii  v plnej 
výške  rozpočtu  projektu.  Preto  tieto  finančné  prostriedky  treba  hľadať  a vyskladať  z rôznych 
zdrojov. 
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Súhrnný prehľad projektov obce Seľany  na roky 2014-2020

Zameranie projektu
Termín 

realizácie
Užívatelia - 

cieľová skupina
Hlavný ukazovateľ výsledku

Stav pripravenosti 
PD Priorita zámeru

Úprava verejných priestranstiev, 
vytvorenie oddychových zón a verejnej 

zelene... 

2014 - 2020 Obyvatelia,
Návštevníci obce

Ochrana životného prostredia,
Zvýšenie atraktivity obce, Zlepšenie 

životných podmienok obyvateľov 
obce

2

Výstavba kanalizácie 2014 - 2020 Obyvatelia Zlepšenie služieb poskytovaných 
obyvateľom

2

Rekonštrukcia budov v majetku obce - 
budova kultúrneho domu

2014 - 2020 Obyvatelia,
Návštevníci obce

Zlepšenie životných podmienok 
obyvateľov obce, zlepšenie služieb 

poskytovaných obyvateľom

1

Rozvoj ľudských zdrojov - 
rekvalifikačné kurzy v oblasti PC, 

cudzích jazykov, záujmové krúžky, 
rekvalifikácie nezamestnaných

2014 - 2020
Obyvatelia

Tvorba nových pracovný miest, 
zlepšenie služieb poskytovaných 

obyvateľom

3

Pre rozvoj informovanosti miestnych 
občanov vydávať občasník – miestny 

spravodajca

2014 - 2020 Obyvatelia Zvýšenie informovanosti 
obyvateľov, Zlepšenie služieb 
poskytovaných obyvateľom

3

Rekonštrukcia a modernizácia 
verejného osvetlenia

2014 - 2020 Obyvatelia Zlepšenie služieb poskytovaných 
obyvateľom

2

Zavedenie bezdrôtového rozhlasu 2014 - 2020 Obyvatelia Zlepšenie služieb poskytovaných 
obyvateľom

2

Oplotenie cintorínov 2014 - 2020 Obyvatelia Zlepšenie služieb poskytovaných 
obyvateľom

2

Rekonštrukcia stĺpov rozvodu 
elektrickej energie

2014 - 2020 Obyvatelia Zlepšenie služieb poskytovaných 
obyvateľom

2

Oprava miestnych komunikácií 
a chodníkov  v obci, vybudovanie 
nových chodníkov  vedľa hlavnej 

2014 - 2020 Obyvatelia
Návštevníci obce

Zlepšenie životných podmienok 
obyvateľov obce, Zlepšenie 

celkového vzhľadu obce, Zvýšenie 

1
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cesty, výstavba rigolov veľa všetkých 
komunikácií v obci

atraktivity obce

Zriadenie ľudového domu 
s možnosťou prezentácie typických 

remesiel a jedál

2014 - 2020 Obyvatelia
Návštevníci obce

Zvýšenie atraktivity obce, Zlepšenie 
služieb poskytovaných v oblasti CR

2

Rozvoj cestovného ruchu v obci – 
vínna turistika

2014 - 2020 Obyvatelia
Návštevníci obce

Zvýšenie atraktivity obce, Zlepšenie 
služieb poskytovaných v oblasti CR

2

Spracovanie viacjazyčného 
propagačného materiálu o obci

2014 - 2020 Obyvatelia
Návštevníci obce

Zvýšenie atraktivity obce, Zlepšenie 
služieb poskytovaných v oblasti CR

3

Využívanie obnoviteľných zdrojov 
energie 

2014 - 2020 Obyvatelia Ochrana životného prostredia, 
Zlepšenie životných podmienok 
obyvateľov obce, Tvorba nových 

pracovných miest

2

Zriadenie ubytovacích kapacít v obci 2014 - 2020 Návštevníci obce Zlepšenie služieb poskytovaných 
v oblasti CR

2
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2.2.    Merateľné ukazovatele – monitoring  

Medzi  kľúčové činnosti  a procesy nevyhnutné pre správne zabezpečenie implementácie PRO 
patria  aj  monitorovanie  a  hodnotenie  na  úrovni  programu i  jednotlivých  projektov.  Základom 
nového strategického prístupu v oblasti monitoringu a hodnotenia pre programové obdobie 2014 
– 2020 je  dôraz kladený na jasné definovanie cieľov a orientácia na výsledky intervencií. 
Jednotné a správne porozumenie nového výsledkovo orientovaného prístupu k politike súdržnosti 
EÚ je kľúčovým faktorom efektívnej prípravy a realizácie programového obdobia 2014 - 2020. 
Premenu plánovaných vstupov, výstupov a výsledkov na skutočné vstupy, výstupy a dosiahnuté 
výsledky prostredníctvom výberu a implementácie projektov možno pozorovať v reálnom čase 
pomocou  monitorovacích  mechanizmov.  Monitorovanie,  ktorého  dominantným  nástrojom  sú 
merateľné  ukazovatele,  je  teda  zamerané  predovšetkým  na  sledovanie  efektivity 
implementačných  a  riadiacich  mechanizmov  programu  a  na  dosahovanie  cieľov  programu. 
Monitorovanie je systematické a pravidelné zbieranie, analyzovanie a používanie informácií pre 
účely manažovania a rozhodovania.  Monitorovanie splnenia Programu rozvoja obce Seľany je 
možné na základe vyhodnotenia výsledkov ukazovateľov za jednotlivé cieľové oblasti. Indikátory 
budú presne stanovené v jednotlivých realizačných projektoch. 

Rámcové merateľné ukazovatele:
Ľudské zdroje, sociálna infraštruktúra  a podnikanie – ukazovatele:

 miera nezamestnanosti (v %)
 miera ekonomickej aktivity (v %)
 migračné saldo, prirodzený prírastok, celkový prírastok
 veková štruktúra obyvateľstva, index vitality a index starnutia
 tvorba projektov v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, percento úspešnosti projektov (v %)
 štruktúra obyvateľstva z hľadiska vzdelanosti a kvalifikácie (v %)
 zvýšená zamestnanosť marginálnych skupín (%)
 počet, kvalita a využiteľnosť sociálnych služieb
 počet vytvorených pracovných miest v súkromnom sektore
 počet zavedených nových výrobných činností
 počet inovovaných technológií
 zvýšenie produktivity práce
 zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov

Rozvoj sociálnych služieb – ukazovatele:
 počet novostavaných bytov
 počet stoličiek a postelí v oblasti sociálnych služieb
 zvýšenie investičnej činnosti v obci (v %)
 príjmová úroveň domácností a kúpna sila obyvateľstva
 úspešnosť realizácie projektových zámerov (%)

Ochrana životného prostredia – ukazovatele:
 napojenosť obyvateľstva na verejnú kanalizačnú sieť (v %)
 miera využívania obnoviteľných zdrojov energie (v %)
 množstvo odpadu pozbieraného separovane (druh/t) 
 množstvo recyklovaného odpadu (t)
 množstvo vytvoreného komunálneho odpadu na obyvateľa (kg/rok/obyv.)
 množstvo biologického odpadu (t) 
 počet vysadených stromov a kríkov
 výmera novovytvorenej verejnej zelene (m2)

Rozvoj technickej infraštruktúry – ukazovatele:
 napojenie obyvateľov na inžinierske siete (%)
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 rekonštruované  obecné  budovy  (m2,  počet  vymenených  okien,  množstvo  ušetrenej 
energie na vykurovanie)

 km  opravených/novostavaných  chodníkov,  km  novostavaných  cyklistických  chodníkov 
a km    opravených/novostavaných miestnych komunikácií, 

 rozšírenie inžinierskych sietí (merná jednotka: km a napojenie obyvateľstva v %)
 počet návštevníkov verejného internetového klubu (počet)
 počet novopostavených bytov  a rodinných domov

Rozvoj zahraničnej ako aj domácej spolupráce – ukazovatele:
 množstvo spoločných projektov so zahraničnými i domácimi partnermi (počet projektov)
 príchod zahraničných i domácich investícií do obce (počet investícií)
 zvýšená návštevnosť obce turistami (počet turistov)

Hodnotenie predstavuje proces, ktorý systematicky skúma prínos z realizácie PHSR a jeho súlad 
s cieľmi stanovenými v PHSR a analyzuje účinnosť realizačných procesov a vhodnosť nastavenia 
jednotlivých opatrení a pripravuje odporúčania na zvýšenie ich efektívnosti. Počas programového 
obdobia  (roky  2014  –  2020)  sa  odporúča  vykonávať  priebežné  hodnotenia  a  po  ukončení 
programového  obdobia,  tzv.  následné  hodnotenie.  Výsledky  sa  zverejňujú  podľa  platných 
predpisov o prístupe k informáciám. Proces hodnotenia z hľadiska jeho vykonávania je rozdelený 
na interné a externé hodnotenie.  Pri internom hodnotení je v procese hodnotenia realizovaný 
vlastnými  (internými)  kapacitami  subjektu  zodpovedného  za  administratívne  zabezpečenie 
realizácie PHSR, naopak na externom hodnotení sa podieľa externý subjekt (iná právnická alebo 
fyzická osoba). 
Priebežné hodnotenie 
Proces priebežného hodnotenia má formu série hodnotení, ktorých cieľom je kontinuálne počas 
implementácie Programu skúmať rozsah, do akého sa využili prostriedky, skúmať efektívnosť a 
účinnosť programovania a sociálno-ekonomický dopad. Zároveň identifikuje faktory, ktoré prispeli 
k  úspechu  alebo  neúspechu  implementácie  Programu vrátane  udržateľnosti  a  identifikovania 
vhodných postupov.  Hodnotenie  sa vykonáva systematicky  a priebežne počas celého trvania 
Programu. Priebežné hodnotenia sa odporúča vykonávať raz ročne. Základnými podkladmi pre 
prípravu hodnotenia sú monitorovacie správy projektov realizovaných v rámci príslušného PHSR. 
Priebežné správy o implementácii sú predkladané obecnému zastupiteľstvu.
Následné hodnotenie 
Následné  hodnotenie  skúma  rozsah,  v  akom  sa  využili  zdroje,  účinnosť  a  efektívnosť 
programovania a sociálno-ekonomický vplyv. Následné hodnotenie určí faktory, ktoré prispeli k 
úspechu alebo neúspechu vykonávania PHSR a určí osvedčené postupy. Výstupom následného 
hodnotenia  je  Záverečná  správa  o  hodnotení  PHSR  obce  Seľany.  Hodnotiace  obdobie  pri 
následnom hodnotení predstavuje obdobie celej realizácie PHSR, tzv. programové obdobie. 
Finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení  a rámcových aktivít
Finančný plán predstavuje východiská pre financovanie PHSR obce Seľany na roky 2014 - 2020. 
Východiskami pre stanovenie finančného rámca PHSR sú indikatívne finančné požiadavky pre 
realizáciu  konkrétnych  projektov  (akčné  plány).  Podrobnejšie  informácie  o  finančnom 
zabezpečení  realizácie  konkrétnych  projektových  návrhov,  v  súlade  s  kompetenciami 
samosprávy, budú súčasťou projektového zásobníka. 

V súlade so Zákonom o podpore regionálneho  rozvoja  (Zákon č.  539/2008 Z.  z.  o  podpore 
regionálneho  rozvoja)  je  regionálny  rozvoj  na  území  SR financovaný  z  viacerých  zdrojov,  z 
ktorých hlavnými zdrojmi sú: 

 zdroje štátneho rozpočtu, 
 štátnych účelových fondov, 
 rozpočty VÚC a rozpočty miestnej samosprávy a 
 iné zdroje (PPP, úvery). 
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Doplnkovým  zdrojom  finančného  zabezpečenia  podpory  regionálneho  rozvoja  sú  prostriedky 
Európskej únie na to určené.

3.   Možnosti získania zdrojov na realizáciu  aktivít

Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) 
Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) sa zameriava na posilnenie hospodárskej, sociálnej 
a  územnej  súdržnosti  v  Európskej  únii  odstraňovaním  nerovností  medzi  regiónmi.  EFRR 
podporuje regionálny a miestny rozvoj a prispieva tak k všetkým tematickým cieľom podrobným 
stanovením priorít na zvýšenie dôrazu na: 

 výskum, vývoj a inovácie, 
 zlepšenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám a zvýšenie ich kvality, 
 zmenu klímy a prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, 
 obchodnú podporu malých a stredných podnikov, 
 služby vo všeobecnom hospodárskom záujme, 
 telekomunikačnú, energetickú a dopravnú infraštruktúru, 
 posilňovanie inštitucionálnych kapacít a účinnej verejnej správy, 
 zdravotnícku, vzdelávaciu a sociálnu infraštruktúru, 
 udržateľný rozvoj miest. 

Posilnenie dôrazu na tematické ciele 
Aby sa zaistilo, že sa investície EÚ sústredia na tieto priority, stanovujú sa minimálne pridelené 
prostriedky  v  niekoľkých  prioritných  oblastiach.  Napríklad  v  rozvinutejších  a  prechodných 
regiónoch  by  sa malo  na  vnútroštátnej  úrovni  vyčleniť  minimálne  80  % zdrojov  z  EFRR na 
energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje, inovácie a podporu malých a stredných podnikov, z 
ktorých by sa malo na energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje vyčleniť aspoň 20 %. Menej 
rozvinuté regióny si budú môcť vybrať zo širšieho rozsahu investičných priorít vzhľadom na ich 
širšie potreby rozvoja. Na energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje, inovácie a podporu malých 
a stredných podnikov však budú musieť vyčleniť aspoň 50 % zdrojov z EFRR. 

Posilnenie územnej súdržnosti 
Navrhované  nariadenie  prináša  zvýšenie  dôrazu  na  udržateľný  rozvoj  miest.  Ten by  sa  mal 
dosiahnuť vyčlenením minimálne 5 % zdrojov z EFRR na udržateľný rozvoj miest,  vytvorenie 
platformy na rozvoj miest,  na podporu zvyšovania budovania kapacít  a výmeny skúseností  a 
prijatím zoznamu miest, kde sa vykonajú integrované činnosti pre udržateľný rozvoj miest. Návrh 
obsahuje  aj  podporu  inovačných  postupov  v  oblasti  udržateľného  rozvoja  miest,  ktorá  je 
obmedzená na 0,2 % ročného objemu finančných prostriedkov. 

Mimoriadnu  pozornosť  treba venovať  oblastiam so špecifickými  prírodnými  a  demografickými 
charakteristikami s osobitným vyčlenením ďalších finančných prostriedkov pre najodľahlejšie a 
málo zaľudnené regióny. Najmenej 50 % týchto vyčlenených finančných prostriedkov sa musí 
vyčleniť na činnosti,  ktoré prispejú k diverzifikácii  a modernizácii hospodárstiev najodľahlejších 
regiónov s osobitným dôrazom na výskum a inovácie, informačné a komunikačné technológie a 
konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov. 

Európsky sociálny fond (ESF) 
Okrem  toho,  že  prispieva  k  hospodárskej,  sociálnej  a  územnej  súdržnosti,  ESF  je  hlavným 
nástrojom na investície do ľudí. Zlepšuje pracovné príležitosti európskych občanov, podporuje 
lepšie  vzdelávanie  a  zlepšuje  situáciu  najzraniteľnejších  obyvateľov  ohrozených  chudobou. 
Nariadenie navrhuje, aby sa ESF v Únii zameral na štyri tematické ciele: 

 podporu zamestnanosti a podporou pracovnej mobility, 
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 podporu sociálneho začleňovania a boja proti chudobe, 
 investície do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania a 
 posilňovanie inštitucionálnych kapacít a účinnej verejnej správy. 

ESF by však mal prispievať aj k iným tematickým cieľom, ako napríklad k podpore prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré by zohľadňovalo klímu a účinne využívalo zdroje, k posilneniu 
využívania  informačných  a  komunikačných  technológií,  podpore  výskumu,  technologického 
vývoja a inovácií a zlepšeniu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. 

Posilnenie dôrazu na tematické ciele 
V súlade so záväzkom EÚ k začleňujúcemu rastu by sa aspoň 20 % zdrojov ESF malo vyčleniť 
na podporu sociálneho začleňovania a boja proti  chudobe.  Okrem toho by sa programy mali 
sústrediť  na  financovanie  obmedzeného  počtu  takzvaných  investičných  priorít,  ktoré  určujú 
podrobnosti každého tematického cieľa.
Posilnenie partnerstva 
Návrh  obsahuje  konkrétne  ustanovenia  na  posilnenie  partnerstva  a  podporu  aktívnej  účasti 
sociálnych  partnerov  a  mimovládnych  organizácií  na  investíciách  ESF.  Požaduje,  aby  sa 
primerané množstvo prostriedkov z ESF vyčlenilo na budovanie kapacít na činnosť sociálnych 
partnerov a mimovládnych organizácií v menej rozvinutých regiónoch. 
Posilnenie sociálnych inovácií a nadnárodnej spolupráce 
Činnosti  v oblasti sociálnych inovácií  a nadnárodnej spolupráce sa podporujú prostredníctvom 
zvýšenej  sadzby  spolufinancovania  určených  prioritných  osí,  prostredníctvom  osobitných 
opatrení v oblasti programovania a monitorovania a prostredníctvom silnejšej úlohy Komisie pri 
výmene a šírení osvedčených postupov a spoločných činností v rámci Únie. 
Posilnenie dôrazu na výsledky 
S cieľom zlepšiť  účinnosť  zásahov ESF sa uvažuje o osobitných ustanoveniach na zaistenie 
sústredenia  zdrojov.  Okrem  toho  sa  zavádzajú  spoločné  ukazovatele,  ktoré  umožnia 
podrobnejšie monitorovanie a uľahčia posudzovanie vplyvu investícií ESF na úrovni EÚ. 
Zjednodušenie systému uplatňovania 
Návrh nariadenia navrhuje zjednodušené možnosti nákladov na uľahčenie využívania ESF najmä 
malými hospodárskymi subjektmi. Okrem toho navrhuje, aby v prípade malých hospodárskych 
subjektov mali členské štáty povinnosť využívať štandardné váhy jednotkových nákladov alebo 
paušálne náklady. To by mohlo znížiť administratívne zaťaženie až v 50 % projektov. 
Zvýšené využívanie finančných nástrojov 
Zavádzajú sa konkrétne ustanovenia pre finančné nástroje, ktoré majú povzbudiť členské štáty a 
regióny,  aby  využívali  ESF  a  zvýšili  tak  jeho  kapacitu  na  financovanie  činností  na  podporu 
zamestnanosti, vzdelávania a sociálneho začleňovania. 

Integrované územné investície 
Keďže integrované územné stratégie sú nesmierne dôležité na dosiahnutie inteligentnej, trvalo 
udržateľnej a inkluzívnej Európy, ktorej predstava je zahrnutá v stratégii s názvom Európa 2020, 
navrhované nariadenie týkajúce sa spoločných opatrení zavádza nástroj IUI ako kľúčový nástroj 
implementácie  týchto  stratégií.  Návrh  Komisie  poskytuje  flexibilný  mechanizmus  na 
sformulovanie integrovaných odoziev umožňujúcich diverzifikáciu územných potrieb bez straty 
tematického zamerania, prostredníctvom ktorého je politika súdržnosti prepojená so stratégiou 
Európa 2020. 
IUI – účinný a flexibilný nástroj 
Nástroj  Integrované  územné  investície  (IUI)  je  nástroj  na  implementáciu  územných  stratégií 
integrovaným  spôsobom.  Nejde  o  operáciu  ani  o  vedľajšiu  prioritu  určitého  operačného 
programu.  Nástroj  IUI  naopak  umožňuje  členským  štátom  EÚ  prierezovo  implementovať 
operačné  programy a  čerpať  z  fondov  z  niekoľkých  prioritných  osí  jedného  alebo  viacerých 
operačných  programov,  a tak  zabezpečiť  pre  určité  územie   implementáciu  integrovanej 
stratégie.  Existencia  nástroja  IUI  poskytne  členským  štátom  flexibilitu  z  pohľadu  návrhu 
operačných programov a umožní účinnú implementáciu integrovaných činností prostredníctvom 

14



                            
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE SEĽANY NA ROKY 2014 – 2020

zjednodušeného financovania.  Je dôležité zdôrazniť, že integrované územné investície sa môžu 
efektívne  využívať  iba  v  prípade,  že  príslušná  zemepisná  oblasť  aplikuje  integrovanú 
medziodvetvovú územnú stratégiu. Medzi kľúčové prvky nástroja Integrovaná územná investícia 
(IUI) patrí: 

 stanovené územie a integrovaná stratégia územného rozvoja; 

 balík činností naplánovaných na implementáciu; 

 riadiace štruktúry, ktoré budú nástroj IUI spravovať. 

Stanovené územie a integrovaná stratégia územného rozvoja
Základným  prvkom  je  rozvoj  medziodvetvovej  integrovanej  stratégie  rozvoja,  ktorá  sa  bude 
zameriavať  na  potreby  rozvoja  danej  oblasti.  Stratégia  sa  navrhne  takým  spôsobom,  aby 
jednotlivé činnosti vychádzali zo synergii vytvorených na základe koordinovanej implementácie. 
Nástroj IUI sa môže využívať v ktorejkoľvek zemepisnej oblasti s príslušnými územnými prvkami 
od  špecifických  mestských  častí  s  viacerými  typmi  deprivácie  až  po  mestské,  metropolitné, 
mestsko-dedinské, subregionálne alebo interregionálne oblasti. Nástroj IUI dokáže tiež poskytnúť 
integrované činnosti v samostatných zemepisných celkoch s podobnou charakteristikou v rámci 
regiónu (napr. môže ísť o sieť malých alebo stredných miest). Nástroj IUI nemusí nutne pokryť 
celé  územie  určitého  administratívneho  celku.  Činnosti,  ktoré  sa  majú  implementovať 
prostredníctvom nástroja IUI, prispejú k plneniu tematických cieľov relevantných prioritných osí 
využívaných  operačných  programov,  ako  aj  rozvojových  cieľov  územnej  stratégie.  Môžu  sa 
financovať  z  Európskeho  fondu  regionálneho  rozvoja  (EFRR),  Európskeho  sociálneho  fondu 
(ESF) a Fondu súdržnosti, no kombinovať všetky fondy v každom nástroji IUI nie je povinné. V 
rámci nástroja IUI sa však odporúča kombinovať fondy EFRR a ESF, keďže integrovaný prístup 
vyžaduje prepojenie investícií v tzv. mäkkej a vo fyzickej infraštruktúre. Toto je dôležité najmä v 
prípade trvalo udržateľného rozvoja miest. Nástroj IUI poskytuje podporu nielen vo forme grantov, 
ale  aj  prostredníctvom finančných  nástrojov,  ktoré  vhodným  spôsobom zabezpečujú  činnosti 
definované v rozvojovej stratégii. Miestny rozvoj riadený spoločenstvom môže byť prvkom, ktorý 
možno použiť pri postupnom uskutočňovaní implementácie nástroja IUI. Medzi nástrojom IUI a 
miestnym rozvojom riadeným spoločenstvom sú však dôležité rozdiely. 

Miestny rozvoj riadený spoločenstvom využíva výlučne prístup „zdola nahor“.  Obsah miestnej 
rozvojovej stratégie a operácií, ktoré sa v rámci nej financujú, určuje miestna akčná skupina. Na 
druhej strane, nástroj IUI vopred neurčuje, ako sa prijímajú rozhodnutia o samotných investíciách 
– tento proces môže prebiehať smerom „zhora nadol“ alebo „zdola nahor“, prípadne môže ísť o 
kombináciu oboch postupov. Miestny rozvoj riadený spoločenstvom by tak mohol napríklad byť 
súčasťou integrovanej mestskej stratégie implementovanej prostredníctvom nástroja IUI.  Popri 
investíciách podporujúcich stratégiu miestneho rozvoja prostredníctvom nástroja IUI  sa ďalšie 
činnosti týkajúce sa rovnakej oblasti môžu financovať prostredníctvom prioritných osí operačného 
programu  alebo  programov,  ktoré  nie  sú  súčasťou  financovania  nástroja  IUI.  Mnohé  z 
navrhovaných investičných priorít  môžu priamo prispieť  k  rozvoju  danej  zemepisnej  oblasti  a 
implementovať všetky z nich pomocou tohto nástroja nie je povinné. Odporúča sa však, aby boli 
investície  do  sektorov  v  danej  oblasti  zaradené  a  zosúladené  so  integrovanými  stratégiami 
územného rozvoja. 

Výhody nástroja IUI 
 IUI ako nástroj propagujúci integrované využívanie fondov má v sebe potenciál viesť k 

lepším súhrnným výsledkom pri rovnakej výške verejných investícií. 
 Delegovanie riadenia nástroja IUI posilní subregionálne zúčastnené strany (miestne alebo 

mestské zúčastnené strany)  tým, že zabezpečí  ich účasť na príprave a implementácii 
programu. 

 Keďže má nástroj IUI viacero finančných zdrojov, ktoré sú zabezpečené už od začiatku, je 
väčšia istota financovania integrovaných činností. 
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 Nástroje IUI sú určené na miestny prístup k rozvoju, ktorý môže pomôcť  rozvinúť málo 
využívaný potenciál na miestnej, mestskej a regionálnej úrovni. 

Miestny rozvoj riadený spoločenstvom 
V  priebehu  minulých  20  rokov  sa  prístup  LEADER  v  oblasti  miestneho  rozvoja  riadeného 
spoločenstvom (CLLD)  – založený  na skúsenostiach iniciatívy  financovanej  zo  štrukturálnych 
fondov EÚ, ktorý mal pomôcť zúčastneným stranám vo vidieckych oblastiach zhodnotiť dlhodobý 
potenciál  ich  miestneho  regiónu  –  ukázal  ako  efektívny  a  účinný  nástroj  pri  uskutočňovaní 
rozvojových  politík.  Európska  komisia  podporuje  túto  realizačnú  metódu  aj  prostredníctvom 
ďalších  iniciatív  Spoločenstva,  akými  sú  iniciatívy  URBAN  a  EQUAL.  Pokiaľ  ide  o  prístup 
LEADER, ktorý EÚ sústavne podporuje od roku 1991, tento prístup sa stal dôležitým prvkom 
rozvojovej politiky vidieka a je akceptovaný v celej Európe. Návrh nariadenia o budúcom nástroji 
CLLD sa zakladá na prístupe LEADER a  týka sa všetkých fondov začlenených do spoločného 
strategického  rámca  –  Európsky  fond  regionálneho  rozvoja  (EFRR),  Európsky  sociálny  fond 
(ESF), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV), Európsky fond námorného 
a rybného hospodárstva (EFNRH) a Kohézny fond (KF) – na programové obdobie rokov 2014-
2020 (fondy SSR). CLLD je nástroj, ktorý sa má využívať špeciálne na subregionálnej úrovni a 
ktorý dopĺňa ďalšiu rozvojovú podporu na miestnej úrovni.  CLLD môže  mobilizovať a zapájať 
miestne spoločenstvá a organizácie, aby prispeli k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020 v 
oblasti inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, v oblasti podpory územnej súdržnosti a 
dosahovania  konkrétnych  politických  cieľov.  Hlavné  ciele  návrhu  Komisie  sú  zjednodušiť  a 
rozšíriť využívanie nástroja CLLD ako rozvojového nástroja. Návrhy CLLD budú: 

 vyzývať  miestne  spoločenstvá,  aby  vytvárali  integrované  prístupy  zhora  nadol  v 
podmienkach,  keď  treba  reagovať  na  územné  a  mieste  problémy,  ktoré  si  vyžadujú 
štrukturálnu zmenu; 

 budovať  kapacity  spoločenstva  a  podporovať  inovácie  (vrátane  sociálnych  inovácií), 
podnikanie a možnosti zmien podporou rozvoja a objavovaním nevyužitého potenciálu v 
rámci spoločenstiev a území; 

 podporovať vlastníctvo na úrovni spoločenstva zvyšovaním účasti v rámci spoločenstiev a 
budovať zmysel pre zapojenie sa a vlastníctvo, ktoré zvyšujú účinnosť politík EÚ; a 

 pomáhať  viacúrovňovej  správe  poskytnutím spôsobu,  ktorým sa miestne spoločenstvá 
budú v plnej  miere  podieľať  na určovaní  charakteru  realizácie  cieľov  EÚ vo všetkých 
oblastiach. 

Zásadné prvky miestneho rozvoja riadeného spoločenstvom
Miestne  akčné  skupiny  by  mali  tvoriť  zástupcovia  miestnych  verejných  a  súkromných 
spoločensko-hospodárskych  záujmov,  ako  napríklad  podnikatelia  a  ich  združenia,  miestne 
orgány, susedské alebo vidiecke združenia, občianske skupiny (napríklad zástupcovia menšín, 
starších  občanov,  žien  či  mužov,  mládeže,  podnikateľov  atď.),  komunitné  a  dobrovoľnícke 
organizácie atď. Zástupcovia občianskej spoločnosti a partneri zo súkromného sektora by mali 
mať najmenej 50 % rozhodovacích právomocí a žiadna záujmová skupina by samotná nemala 
mať  viac  než  49  % hlasov.  Stratégie  pre  miestny  rozvoj  musia  byť  v  súlade  s  príslušnými 
programami  fondov  SSR,  prostredníctvom  ktorých  sú  podporované.  Mali  by  určiť  oblasť  a 
obyvateľstvo, ktorých sa stratégia týka, vykonať analýzu rozvojových potrieb a potenciálu danej 
oblasti  vrátane  analýzy  silných  a  slabých  stránok,  príležitostí  a  hrozieb  (SWOT analýzu)  a 
popísať ciele, rovnako ako integračný a inovačný charakter stratégie vrátane cieľov pre výstupy a 
výsledky.  Stratégie by mali  zahŕňať  aj  akčný plán,  ktorý ukazuje,  ako sa ciele  premietnu do 
konkrétnych projektov, prevádzkových a monitorovacích opatrení a finančného plánu. Oblasť  a 
obyvateľstvo, ktorých sa daná  miestna stratégia týka, by mali byť jednoliate, cielené a mali by 
ponúkať dostatočné kritické množstvo pre účinnú realizáciu stratégie. Úlohou miestnych akčných 
skupín je určiť, ktorých oblastí a obyvateľstva sa ich stratégie budú týkať, tieto stratégie však 
musia byť v súlade s kritériami, ktoré Komisia stanoví prostredníctvom delegovaného aktu. 
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Názov Operačného programu Riadiaci orgán
Výskum a vývoj Ministerstvo  školstva,  vedy,  výskumu  a športu 

a Ministerstvo hospodárstva
Integrovaná infraštruktúra Ministerstvo  dopravy,  výstavby  a regionálneho 

rozvoja
Ľudské  zdroje,  zamestnanosť  a 
inklúzia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Kvalita životného prostredia Ministerstvo životného prostredia
Integrovaný  regionálny  operačný 
program

Ministerstvo vnútra

Efektívna verejná správa Ministerstvo vnútra

Externé finančné zdroje 

Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 je dokumentom, na základe ktorého bude poskytovaná 
pomoc z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj  vidieka v programovacom období 
2014 – 2020. Napĺňa tri hlavné ciele:

- konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva, 
- udržateľné využívanie prírodných zdrojov a opatrenia v oblasti klímy,
- vyvážený územný rozvoj vidieckej ekonomiky. 

Opatrenie 7: Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach (čl. 20)

Podopatrenie: 7.2 Podpora investícií do budovania, zlepšenia alebo rozšírenia všetkých 
typov  malej  infraštruktúry  vrátane  investícií  do  obnoviteľných  zdrojov 
energie a úspor energie 

Názov operácie:   Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých dru-   hov   
infraštruktúr malých rozmerov 

Popis operácie: investície budú zamerané na nasledovné oblasti: 
- miestne kanalizácie, vodovody, alebo čistiarne odpadových vôd, 
- miestne  komunikácie  (len  v  malom  rozsahu,  ktorý  prispeje  k  prepojeniu  oblasti, 

ekonomickému  rozvoju,  oživeniu  danej  oblasti),  lávky,  mosty,  chodníky  a  záchytné 
parkoviská,  autobusové  zastávky,  odvodňovacie  kanále,  prehlbovanie  existujúcich 
obecných studní,

- zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod. 

Príjemca pomoci: 
- obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane),
- pri investíciách do kanalizácií a ČOV - obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov 

do 1000 (vrátane) s výnimkou obcí, ktoré sú súčasťou aglomerácie nad 2000 EO ako aj 
aglomerácie pod 2000 EO, ktorá zasahuje do chránených vodohospodárskych oblastí, 
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- združenia  obcí  s  právnou  subjektivitou  (s  priemerným  počtom  obyvateľov  do  1  000 
(vrátane). 

Výška a miera podpory: 
- 100 % s maximálnym limitom 300 000 €, možnosť poskytnutia zálohovej platby do výšky 

50 % oprávnených nákladov.

Podopatrenie: 7.3 Podpora  infraštruktúry  širokopásmového  internetu  vrátane  jej 
budovania,  zlepšenia  a  rozšírenia,  podpora  pasívnej  infraštruktúry 
širokopásmového internetu a zabezpečenie prístupu k širokopásmovému 
internetu a verejnému e-governmentu 

Názov operácie:   Budovanie širokopásmového internetu   

Popis operácie: 
- vytvorenie  prístupu  k  širokopásmovému  internetu  prostredníctvom  budovania 

prístupových sietí, vrátane zriadenia verejne prístupného miesta. 

Príjemca pomoci: 
- obce vo vidieckych oblastiach do 500 obyvateľov (vrátane), definované ako biele miesta z 

hľadiska pokrytia širokopásmovým internetom,
- združenia  obcí  s  právnou  subjektivitou  (tvorené  z  obcí  do  500  obyvateľov,  ktoré  sú 

definované ako biele miesta z hľadiska pokrytia širokopásmovým internetom. 

Výška a miera podpory: 
- 100 % s maximálnym limitom 300 000 €, možnosť poskytnutia zálohovej platby do výšky 

50 % oprávnených nákladov. 

Podopatrenie: 7.4 Podpora investícií do zriaďovania, zlepšenia alebo rozšírenia miestnych 
základných  služieb  pre  vidiecke  obyvateľstvo  vrátane  služieb  v  oblasti 
voľného času a kultúry a do súvisiacej infraštruktúry 

Názov  operácie:    Vytváranie,  zlepšovanie  alebo  rozširovanie  miestnych  služieb  vrá  tane   
voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry 

Popis operácie: 
- investície súvisiace so zlepšovaním vzhľadu obcí a s vytváraním podmienok pre trávenie 

voľného času vrátane príslušnej  infraštruktúry – napr.  úprava verejných priestranstiev, 
tvorba  parkov,  športovísk  a  detských  ihrísk,  amfiteátrov,  investície  do  rekonštrukcie 
nevyužívaných  objektov  v  obci  pre  komunitnú/spolkovú  činnosť  vrátane  rekonštrukcie 
existujúcich kultúrnych domov,

- investície do domov smútku vrátane ich okolia,
- investície  súvisiace  so  zvyšovaním  kvality  života  obyvateľov  –  investície  spojené  s 

odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu, 
- Investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných 

priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov), 
- investície  súvisiace  s  vytváraním  podmienok  pre  rozvoj  podnikania  –  rekonštrukcie 

nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/ rekonštrukcia tržníc 
pre podporu predaja miestnych produktov a pod., 

- investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie ako súčasť 
investícií do miestnych služieb (napr. vybudovanie kotolne na OZE v rámci rekonštrukcie 
kultúrneho domu a pod.). 

Príjemca pomoci: 
- obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1000 (vrátane), 
- združenia  obcí  s  právnou  subjektivitou  (s  priemerným  počtom  obyvateľov  do  1  000 

(vrátane)). 
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Výška a miera podpory: 
- 100 % s maximálnym limitom 300 000 €, možnosť poskytnutia zálohovej platby do výšky 

50 % oprávnených nákladov. 

Podopatrenie: 7.5 Podpora  investícií  pre  verejné  využívanie  rekreačnej  infraštruktúry, 
informačnej a drobnej infraštruktúry cestovného ruchu 

Názov operácie:   Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu   

Popis operácie: 
- investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky 

zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, 
historické,  prírodné  a  iné  objekty  a  zaujímavosti,  zriadenie  múzejných  a  galerijných 
zariadení a pod., 

- investície  do  rekreačnej  infraštruktúry,  turistických  informácií  a  informačných  tabúľ  v 
turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre 
turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod., 

- budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie 
na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, 
stojany na bicykle  a pod.),  výstavba vyhliadkových veží,  budovanie,  údržba a obnova 
cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod. 

Príjemca pomoci: 
- obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane); 
- združenia  obcí  s  právnou  subjektivitou  (s  priemerným  počtom  obyvateľov  do  1  000 

(vrátane)). 

Výška a miera podpory: 
- 100 % s maximálnym limitom 300 000 €, možnosť poskytnutia zálohovej platby do výšky 

50 % oprávnených nákladov. 

Finančný mechanizmus  EHP a Nórsky finančný mechanizmus
Úrad vlády
www.eeagrants.sk 

- prispôsobenie sa zmene klímy
- fond pre MNO
- miestne  a regionálne  iniciatívy  na  zníženie  národných  

nerovností a podporu sociálnej inklúzie
- ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva
- štipendiá
- zelené inovácie v priemysle
- globálny fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg
- cezhraničná spolupráca
- domáce a rodovo podmienené násilie

Švajčiarsky finančný mechanizmus
Úrad vlády
www.swisscontribution.sk 

- bezpečnosť a stabilita
- životné prostredie a infraštruktúra
- súkromný sektor
- ľudský a sociálny rozvoj
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Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika -  Maďarská republika
www.husk.eu Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Program celoživotného vzdelávania
Leonardo
http://web.saaic.sk/ 

- podpora nadnárodnej mobility  žiakov stredných odborných  
škôl, ľudí na trhu práce, zamestnaných aj nezamestnaných,  
a odborníkov  a osôb  zodpovedných  za  odbornú  prípravu 
alebo  ľudské  zdroje,  a tým  získať,  zvýšiť  a rozšíriť  svoje  
pracovné  a odborné  spôsobilosti,  zručnosti  a kompetencie 
v danej oblasti

Program „Mládež v akcii“
Iuventa
www.iuventa.sk 

- podpora nadnárodnej mobility žiakov stredných odborných 
škôl, ľudí na trhu práce, zamestnaných aj nezamestnaných,  
a odborníkov  a osôb  zodpovedných  za  odbornú  prípravu 
alebo  ľudské  zdroje,  a tým  získať,  zvýšiť  a rozšíriť  svoje 
pracovné  a odborné  spôsobilosti,  zručnosti  a kompetencie 
v danej oblasti

Program „Občania pre Európu“
EACEA  (Education, 
Audiovisual  and  Culture 
Executive Agency)
http://eacea.ec.europa.eu/in
dex_en.php

- poskytovať občanom príležitosť spolupodieľať sa na budovaní  
vzájomne prepojenej Európy a rozvíja občianstvo EÚ, rozvíjať  
povedomie  európskej  identity  založenej  na  spoločných  
hodnotách, histórii a kultúre

Podpora bývania
ŠFRB
www.sfrb.sk 

- Štátny fond rozvoja bývania je účelový fond na financovanie  
štátnej  podpory  pri  rozširovaní  a zveľaďovaní  bytového 
fondu,  ktorá  sa  realizuje  v prevažnej  miere  formou 
poskytovania výhodných dlhodobých úverov

SLOVAK AID
Slovenská  agentúra  pre 
medzinárodnú  rozvojovú 
spoluprácu
www.slovakaid.sk 

- Podpora činností a opatrení zameraných na podporu trvalo  
udržateľného rozvoja v rozvojových krajinách na realizáciu  
dvojstrannej,  trojstrannej,  mnohostrannej  oficiálnej  
rozvojovej pomoci a humanitárnej pomoci

Vyšehradský fond
Medzinárodný  vyšehradský 
fond
http://visegradfund.org/

- Podpora  rozvoja  užšej  spolupráce  medzi  občanmi  
a inštitúciami v regióne, ako aj medzi krajinami V4 a ďalších 
krajín.  Grant  je  možné  získať  na  podporu  spoločných  
kultúrnych,  vedeckých  a vzdelávacích  projektov,  výmen 
mládeže, cezhraničných projektov a propagácie cestovného 
ruchu
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4.  Analýzy a zhodnotenie východísk pre rozvoj obce

4.1.  Širšie územné vzťahy

                                                                                                                        Zdroj: archív spracovateľa

Priemet územno-plánovacích dokumentov 

Dôležitý  predpoklad  pre  riešenie  investičných  rozvojových  zámerov  predstavujú 
územnoplánovacie  dokumentácie  a územnoplánovacie  podklady.  Medzi  najdôležitejšie 
nadradené dokumenty patria:

Koncepcia územného rozvoja  Slovenska (KURS) 
KURS je územnoplánovacia dokumentácia celoštátneho významu, ktorá navrhuje  nadradené 
rozvojové  osi,  hierarchiu  sídiel,  systémy  technickej  a sociálnej  infraštruktúry.  Podľa  tohto 
dokumentu  z hľadiska  sídelnej  štruktúry  územím  mikroregiónu  neprechádza  žiadna  sídelná 
rozvojová  os  ani  komunikačno-rozvojová  sídelná  os,  avšak  jeho  územie  leží  v dosahu 
veľkokrtíšskeho  ťažiska osídlenia (ťažisko osídlenia tretieho stupňa). Samotná obec Seľany patrí 
podľa  platného znenia  ÚPN-VÚC Banskobystrického  kraja  do skupiny  centier  šiestej  skupiny 
(centrá miestneho významu).

Územný plán VÚC Banskobystrického kraja 
Nadradenou  územnoplánovacou  dokumentáciou  pre  ÚPN  obec  Seľany  je  ÚPN  VÚC 
Banskobystrický kraj  v znení Zmien a doplnkov z   r.2009. Tento dokument vo svojej  záväznej 
časti určuje niektoré všeobecné podmienky pre rozvoj miest a obcí, ako aj konkrétne regulatívy 
vzťahujúce  sa  k riešenému  územiu.  Tieto  výstupy  sú  záväzným  dokumentom  pre  prípadné 
riešenie ÚPN obce Seľany aj pre definovanie projektových zámerov v PHSR obce. 

Územný plán obce Seľany
Obec Seľany  nemá  v súčasnosti vypracovaný ani rozpracovaný územný plán.  
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4.2.  Charakteristika obce

Obec  Seľany  sa  nachádza  v Banskobystrickom  kraji,  v južnej  časti  Stredného  Slovenska.  Je 
situovaná  v stredozápadnej  časti  okresu  Veľký  Krtíš.  Územie  má  rozlohu  761  ha.  Susedí 
s obcami Kamenné Kosihy, Opava, Kosihovce, Čelovce, Nenince, Trebušovce a Širákov.

Obec Seľany je súčasťou mikroregiónu Údolie Čebovského potoka, ktorý pozostáva z dvanástich 
obcí  Seľany,  Bátorová,  Malá  Čalomija,  Opava,  Slovenské  Ďarmoty,  Čebovce,  Chrastince, 
Kosihovce,  Lesenice,  Opatovská  Nová  Ves,  Nenince  a  Záhorce.  Podľa  geomorfologického 
členenia  Slovenska  patrí  mikroregión  Údolie  Čebovského  potoka  do  oblasti  Slovenského 
Rudohoria.

Mikroregión  Údolie  Čebovského  potoka  vznikol  v roku  2002  ako  občianske  združenie  podľa 
Zákona  č.  83/1990  Zb.  o združovaní  občanov.  Vznikol  za  účelom  vzájomnej  spolupráce  pri 
realizácii  rozvojových  projektov.  Za  sídlo  mikroregiónu  bola  ustanovená  obec  Čebovce. 
Jednotlivé obce v združení zastupujú starostovia obcí. Do dnešného dňa združenie nemá iných 
členov, teda žiadne právnické ani fyzické osoby.

Obec  leží  v  Ipeľskej  kotline  na  úpätí  západnej  časti  Krupinskej  planiny.  Juhovýchodná  časť 
chotára je pahorkatina, ktorá vznikla rozčlenením chrbtov z mladších treťohorných uloženín. Je 
odlesnená. Severovýchodná časť tvorí prudko sa dvíhajúci okrajový hrebeň Krupinskej planiny z 
andezitických tufitov. Je zalesnený dubovými lesmi. V kotline má hnedozemné a lužné pôdy, vo 
vrchovine hnedé.  Leží v Ipeľskej kotline na úpätí západnej časti Krupinskej výšiny. Nadmorská 
výška v strede obce je 210 m n. m. a v chotári 170–456 m n. m. Juhovýchodná časť chotára je 
pahorkatina, ktorá vznikla rozčlenením chrbtov z mladších treťohorných uloženín. Je odlesnená. 
Severovýchodná  časť  tvorí  prudko  sa  dvíhajúci  okrajový  hrebeň  Krupinskej  výšiny  z 
andezitických tufitov. Je zalesnený dubovými lesmi. V kotline má hnedozemné a lužné pôdy, vo 
vrchovine hnedé. Priemerná ročná teplota sa tu pohybuje v rozmedzí 9,1 C.

Zastúpenie jednotlivých kultúr a druhov pozemkov v obci (tabuľka, graf):

Obec Celková 
výmera 

(ha)

Lesné 
pozemky 

(ha)

Poľnohosp. 
pôda 
(ha)

Vodné 
plochy 

(ha)

Zastavaná 
plocha 

(ha)

Ostatné 
(ha)

Seľany 761,37 212,42 514,94 5,51 21,89 6,62
Zdroj: ŠÚ SR – KS B. Bystrica

0 100 200 300 400 500 600

Lesné pozemky (ha)

Vodné plochy (ha)

Ostatné (ha)

Zdroj: ŠÚ SR – KS B. Bystrica
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4.3.  Ochrana prírody a krajiny, územný systém ekologickej stability

Životné prostredie

Ochrana prírody a krajiny
Ochrana prírody a krajiny predstavuje predchádzanie zásahom a obmedzovanie zásahov, ktoré 
ohrozujú,  poškodzujú  alebo  ničia  podmienky  a  formy  života,  prírodné  dedičstvo,  prirodzený 
estetický vzhľad krajiny, znižujú jej ekologickú stabilitu,  ako aj odstraňovanie následkov týchto 
zásahov.  Povinnosť  chrániť  všetky  zložky  prírody  je  zakotvená  v  rade  zákonných  opatrení, 
základným  zákonom je  Zákon  č.  543/2002  Z.  z.  o  ochrane  prírody  a  krajiny  v  znení  nesk. 
predpisov. V zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny sa pre  územnú ochranu prírody a krajiny 
stanovuje päť stupňov ochrany, pričom rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ochrany 
zväčšuje. Prvý stupeň ako všeobecná ochrana platí na celom území SR všade tam, kde nie je 
vyhlásená územná ochrana v jednotlivých kategóriách chránených území. Druhý až piaty stupeň 
predstavuje  osobitnú  ochranu,  a  to  v  zmysle  územného  členenia,  alebo  v  zmysle  druhovej 
ochrany. 

Okres  Veľký  Krtíš  má  v  porovnaní  s ostatnými  regiónmi  SR  malé  množstvo  vyhlásených 
chránených  území.  Vyhlásené  chránené  územia  zahŕňajú  podstatnú  časť  ekologicky 
najcennejších častí prírody týchto okresov. Rovnako to platí aj o územiach označovaných ako 
ekologicky  významné segmenty krajiny. V rámci starostlivosti o chránené územia nie sú zatiaľ 
spracované  programy starostlivosti resp. osobitné režimy ochrany.  Taktiež v rámci starostlivosti 
o chránené druhy neboli  vypracované  osobitné režimy ochrany.  Vzhľadom k týmto údajom je 
nanajvýš  dôležité  rešpektovať  aktuálne  zákonné  normy  v oblasti  ochrany  prírody  a krajiny, 
realizovať  opatrenia  navrhované  v odborných  dokumentoch  (R-ÚSES  apod.)  a zároveň  sa 
venovať oblasti prevencie, výchove a vzdelávania.

Vyhlásené chránené územia

V riešenom území sa nenachádzajú žiadne vyhlásené chránené územia.

Základnou súčasťou európskej politiky pri ochrane biodiverzity a ekosystémov je úplná realizácia 
sústavy NATURA 2000, ktorá má vytvoriť  súvislú európsku sieť osobitne  chránených území, 
ktorú budujú členské krajiny nezávisle na národných sústavách chránených území.  

Územný systém ekologickej stability
Udržanie  ekologickej  stability  na Zemi je  základnou  nevyhnutnou  podmienkou princípu trvale 
udržateľného  rozvoja.  Účelom  dokumentov  ÚSES  je  stanoviť  celoplošný  systém 
obhospodarovania   krajiny  s  cieľom  zachovať,  udržať,  alebo  vytvárať  stabilitu  krajinného 
systému.  Konkrétne  to  znamená  ochranu  a  vytvorenie  podmienok  pre  existenciu  a  rozvoj 
genofondu  (najmä  ohrozeného),  zachovanie  biodiverzity,  blokovanie  rozvoja  negatívnych 
procesov a podporovanie rozvoja  prirodzených (samoregulačných) procesov.

Životné prostredie
Ochrana  životného  prostredia  spočíva  v ochrane  jednotlivých  jeho  zložiek,  v minimalizácii 
negatívnych  vplyvov   na  životné  prostredie  a  v rešpektovaní  princípov  trvalo  udržateľného 
rozvoja. Povinnosť chrániť všetky zložky životného prostredia je zakotvená v rade zákonných 
opatrení, ako napr.:

 Zákon NR SR č.127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení nesk. 
predpisov,

 Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení nesk. predpisov,
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 Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení nesk. 
predpisov,

 Zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení nesk. predpisov,
 Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení nesk. predpisov,
 Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení nesk. predpisov,
 Katalóg odpadov v znení nesk. predpisov.

V oblasti životného prostredia patria k samostatne sledovaným tieto zložky:
 Ovzdušie, pôda, voda, odpady, hluk a vibrácie, žiarenie

Ich stav  významnou mierou vplýva aj na stav zdravotného stavu obyvateľstva. V riešenom území 
patrí k najviac zaťaženým zložkám voda a pôda, a to z dôvodu absencie likvidácie odpadových 
vôd. Samostatnou zložkou sú odpady.

Kľúčovým  predpisom  v  odpadovom  hospodárstve je  zákon  č.  223/2001  Z.z.  o  odpadoch 
v znení  neskorších  predpisov.  Jeho  vykonávacia  vyhláška  (283/2001  Z.z.)  upravuje  niektoré 
podrobnosti napr. pre obsah POH a pre nakladanie s odpadmi a požiadavky na zariadenia na 
nakladanie s odpadmi. Od 1.januára 2006 nadobudlo účinnosť ustanovenie zákona o odpadoch, 
ktoré zakazuje zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov, cintorínov. Každý 
pôvodca  je  povinný  triediť  bioodpad  zo  záhrad  oddelene  od  ostatných  druhov  odpadu 
a zabezpečiť jeho kompostovanie vo vlastných priestoroch.  Znižovanie odpadu jeho separáciou 
je zavedené aj v obci Seľany, obec triedi plasty a fľaše.

4.4.  História, osídlenie, urbanistický vývoj

Historický vývoj obce

Obec vznikla spojením obce Dolné Selany a Horné Selany začiatkom 20. storočia. Za I. ČSR 
bola poľnohospodárskou obcou. V rokoch 1931-1932 ju postihla veľká neúroda. V rokoch 1938-
1944 bola pripojená k Maďarsku. 

Dolné Selany: obec sa spomína od roku 1268 ako Zelen, neskôr sa premenovala na Scelen 
(1270), Zelen (1292), Selany (1808); maďarsky Alsózelény. V roku 1270 obec získali Poznanovci 
v majetkovom spore s Huntovcami. Od roku 1392 patrila Palásthyovcom, časť obce od roku 1434 
do 18. storočia Szélényiovcom. Do 20. storočia tunajšie majetky vlastnili  Majthéniovci.  V roku 
1715 mala obec 3 domácnosti, v roku 1720 mala 4 domy, v roku 1828 mala 56 domov a 336 
obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. 

Horné Selany: Obec vznikla po roku 1303 v chotári obce Dolné Selany. Staré a cudzojazyčné 
pomenovania obce boli: Felzeu Zelen (1462), Selany (1808); Felsöszelény. Patrila zemianskym 
rodinám. V roku 1715 mala 16 domov, v roku 1720 mala 5 roľníckych a 3 želiarske domácnosti.

Historický vývoj názvu obce

Seľany

1252  Zelan,  1268  Zelen,  1270  Scelen,  1292  Zelen,  1303,  1425 
Scelen,1462  Felzeu  Zelen,  1773  Szelény,  1786  Selény,  1808  Alsó-
Szelény et Felső-Szelény, Selany, 1863-1902 Alsószelény, Felsőszelény 
1907–1913,  1938–1945  Szelény,  1920  Selany,  1927–1938,  1945–1948 
Selany, Szelény, 1948–1973 Selany, 1973– Seľany
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Symboly obce

Seľany
Erb obce – V modrom štíte na oblej zelenej pažiti zlatá, perlami, rubínmi a 
diamantmi zdobená koruna prevýšená zlatým strapcom hrozna na stopke 
so  strieborným  listom,  po  bokoch  strieborné  radlice  -  vpravo  sklonené 
obrátené čerieslo a vľavo obrátený lemeš. 

          

Kultúrne dedičstvo

Kultúrno-historické pamiatky

V zmysle  medzinárodných  dohôd  je  kultúrne  dedičstvo  definované  nasledovne:  „Kultúrne 
dedičstvo  tvoria  historické  a kultúrne  hodnoty  vytvorené  predchádzajúcimi  generáciami  bez 
ohľadu na dobu a miesto ich vzniku. Predstavuje hmotné i nehmotné veci a predmety, jednotlivé 
objekty, ucelené súbory a komplexy“. Historické a kultúrne hodnoty vytvorené predchádzajúcimi 
generáciami  je  potrebné  ochraňovať.  Mnoho  historicky  významných  objektov  bolo  pre  svoju 
dôležitosť zapísaných do  Ústredného zoznamu  pamiatkového fondu (ÚZPF), ktoré je potrebné 
chrániť podľa zákona číslo 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

Obce  môžu  v zmysle zákona číslo 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, § 14, ods. 4 
rozhodnúť  o utvorení  a odbornom  vedení  evidencie  pamätihodností  obce.  Do  evidencie 
pamätihodností obce možno zaradiť okrem hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí aj kombinované 
diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa 
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viažu k histórii  a osobnostiam obce. Rozhodnutia vo veci pamätihodností obcí sú prerokované 
v obecných zastupiteľstvách a schválené uzneseniami.

Seľany vystupujú v archívnych dokumentoch od roku 1268, keď sa spomínajú pod pomenovaním 
Zelen.  Ide  o neskoršie  Dolné  Seľany.  V spore  s veľkomožným   rodom  Hontovcov  ho  získal 
veľkomožný rod Poznanovcov. V chotári obce Dolné Seľany sa začiatkom 14. Storočia vyvinula 
obec Horné Seľany, patriaca viacerým drobnejším zemianskym rodinám. Dnešná obec vznikla 
spojením obce DOné Seľany a Horné Seľany začiatkom 20. Storočia. Medzi významné osobnosti 
obce patrí Gyurky Antal (1817-1890), odborník vo vinohradníctve, spisovateľ, novinár a historik. 
Pri  príležitosti  jeho  180-tych  narodením v roku  1997  bola  na jeho  pamiatku  v obci  odhalená 
pamätná tabuľa. 

Osobnosti
Antal Gyürki – autor niekoľkých kníh o hospodárstve, obchode a vinárstve, narodil sa tu v r. 
1817. V r. 1997 bola na jeho počesť odhalená pamätná tabuľa.

Pozoruhodnosti 
Z polovice 19. storočia sa zachovali  dva zrubové trojpriestorové domy s prístennými stĺpmi a 
maštaľou pod spoločnou valbovou strechou (č.d. 48 a 49). Na cintoríne sa nachádzajú drevené 
profilované dvojkríže z konca 19. stor, so strieškami na spodnom kríži. Pri cintoríne je kaplnka 
sv. Anny, v obci je moderná modlitebňa, a v katastri je aj jaskyňa Prievanová diera.

   

Bývanie
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.

Základné údaje o domovom a bytovom fonde za rok 2011 
V súčasnej dobe je v obci Seľany spolu 110 domov, z ktorých je 73 trvale obývaných. 
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Trvalo obývané domy podľa typu budovy a obdobia výstavby  v obci Seľany

Rodinné 
domy

Bytové domy Iné 
budovy

Do 1945 1946-1990 1991-
2000

2001 
a neskôr

Seľany 73 0 0 13 56 3 1
Zdroj: SOBD, 2011

Domový a bytový fond v obci Seľany (tabuľka a graf)

Domy obývané 
spolu 

Domy 
neobývané 
spolu 

Domy 
s nezistenou 
obývanosťou

Počet domov 
spolu 

Seľany 73 37 0 110
Zdroj: SOBD, 2011

66%

34%

0%

Seľany 

Trvalo obývané

Neobývané

S nezistenou obývanosťou

Zdroj: SOBD, 2011
                                                                                                            

4.6.   Technická infraštruktúra

Doprava

Širšie  vzťahy  obce  Seľany  sú  podmienené  dopravnými  väzbami  na  sídelnú  štruktúru 
Banskobystrického  a Nitrianskeho  kraja.  Základným druhom dopravy  je  cestná doprava.  Cez 
obec prechádza cesta 3 triedy. V danom území sa uplatňuje všeobecný trend uprednostňovania 
individuálnej automobilovej dopravy pred ostatnými druhmi dopráv. Vzhľadom na to, že cez obec 
neprechádza železničná trať je cestná hromadná doprava jediným druhom hromadnej dopravy 
osôb.  Hromadnú  dopravu  osôb  umožňuje  niekoľko  liniek  SAD.  V obci  sa  nachádzajú  dve 
autobusové zastávky SAD.

Všetky miestne komunikácie  sú  spevnené  asfaltovým povrchom. Účelové  komunikácie,  ktoré 
slúžia prevažne pre dopravnú obsluhu poľnohospodárskymi strojmi a napájajú sa na miestne 
komunikácie sú nespevnené. V obci nie sú vybudované pozdĺž miestnych komunikácií chodníky. 
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Pešie  priestranstvá  sa  v obci  nenachádzajú.  Najbližšie  čerpacie  stanice  pohonných  hmôt  sa 
nachádzajú vo vzdialenosti 20 km.

Zásobovanie pitnou vodou
V obci  Seľany  je  vybudovaný  vodovod.  Získava  vodu  zo  spoločného  vodovodu  zo  zdroja 
v Hriňovej. 

Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
Obec nemá vybudovanú verejnú kanalizáciu a má záujem o jej  vybudovanie.  Odpadové vody 
domácností sú zachytávané zatiaľ v domových žumpách. 

Energetika

Širšie vzťahy
Odber elektrickej energie je v Banskobystrickom kraji zabezpečený dodávkou elektrickej energie 
po nadradenom prenosovom systéme ZVN 400 kV a VVN 220 kV a distribučnom rozvodnom 
systéme  110/22  kV,  prostredníctvom  energetických  uzlov  400/220/110  kV  rozvodní 
a transformovní.

Prenosová  sústava  400  kV  rozvedená  v južnej  časti  riešeného  územia,  s napojením  na 
celoeurópsku 400 kV sústavu, prechádza v smere Levice – Rimavská Sobota – Moldava nad 
Bodvou. V energetickom uzle 400 kV rozvodne EMO je prepojená so severnou vetvou v smere 
EMO – Horná Ždaňa – Liptovská Mara. Banskobystrický kraj je na túto nadradenú prenosovú 
sústavu pripojený prostredníctvom dvoch 400 kV rozvodní  a transformovní  nachádzajúcich sa 
v riešenom území a to Rz Horná Ždaňa a Rz Rimavská Sobota.

Súčasný stav
Elektrický prúd do obce zaviedli až v roku 1957, po kolektivizácii. V obci je verejné osvetlenie vo 
veľmi zlom stave a je potrebné ho rekonštruovať. To isté platí aj pre stĺpy rozvodu elektrickej 
energie.

Plynofikácia, zásobovanie teplom

Obec Seľany je plynofikovaná. Zásobovanie teplom pre bytovú výstavbu, občiansku vybavenosť 
je zabezpečované plynovým kúrením,  elektrickým kúrením a pevnými palivami. 

Slovensko  je  považované  za  krajinu,  ktorá  má  ideálne  prírodné  podmienky  na  rozvíjanie 
využívania  energie  z biomasy.  Takmer  polovica  územia  Slovenska  je  zalesnená.  Vo 
všeobecnosti však Slovensko podstatne zaostáva vo využívaní biomasy v porovnaní s tým, čo je 
v súčasnosti dostupné a technicky uskutočniteľné. Súčasné využitie biomasy pokrýva približne 
4,0  %.  Obec  Seľany  má  ideálny  potenciál  na  využitie  obnoviteľných  zdrojov  energií  na 
vykurovanie či už domácností  alebo občianskej vybavenosti.

4.7.   Sociálna infraštruktúra

Kultúra, osveta

      Obec Kultúrny 
dom

Kino Folklórny
 súbor

Knižnica Múzeum

Seľany áno - - - -
Zdroj: Vlastný prieskum
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V obci sa nachádza od roku 1800 kultúrny dom, ktorý si vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu. Jeho 
prvá rekonštrukcia a prístavba bola vykonaná v roku 1968.  Po rekonštrukcii vznikne v budove 
kultúrneho  domu  viacúčelový  objekt  s využitím  miestností  na  knižnicu,  klubovne,  internetovú 
miestnosť a  pod. 

Občianska vybavenosť

      Obec Elektrická 
energia

Plyn Kanalizácia Vodovod Materská 
škola

Základná 
škola

Obchod

Seľany áno áno nie áno nie nie áno
                                                                                                                             Zdroj: obec

4.8.   Hospodárska základňa

Priemyselná výroba

Okres Veľký  Krtíš  patrí  v rámci  Banskobystrického  kraja,  ale  aj  v rámci  Slovenskej  republiky 
medzi okresy s nízkou mierou industrializácie. Priemyselná výroba je v zásade lokalizovaná len 
do sídla okresu, mesta Veľký Krtíš,  kde ju reprezentujú podniky strojárskeho, potravinárskeho 
a textilného priemyslu. V poslednom období sa etablovalo aj niekoľko zahraničných spoločností 
na  území  mesta  Veľký  Krtíš.   Okrem  toho  tu  pôsobia  menšie  výrobné  prevádzky  na  báze 
živnostenského podnikania a remeselných činností, prípadne miestne filiálne prevádzky ďalších 
podnikov sídliacich mimo okresu, nepresahujúce lokálny, nanajvýš regionálny význam. 

Popri  veľkom  priemysle  sa  už  v súčasnosti  vytvára  skupina  malých  a stredných  podnikov 
a drobných  živnostníkov,  orientovaných  predovšetkým  na  uspokojovanie  potrieb  vlastného 
regiónu a na rozširovanie a spestrovanie ponuky najmä spotrebného a potravinárskeho tovaru na 
vnútornom  trhu.  Pre  tieto  aktivity  treba  vytvárať  výhodné  legislatívne,  administratívne 
a ekonomické podmienky, pretože okrem prínosu vyplývajúceho z vlastnej výrobnej produkcie sú 
aj dôležitým zdrojom pracovných príležitostí.

Hospodárska činnosť v obci

NÁZOV FIRMY
(ŽL, SHR)

SÍDLO FIRMY PREDMET ČINNOSTI

Balla Štefan - 
SHR

Seľany 18 Zmiešané hospodárstvo

Ing. Kostrian Ján 
- SHR

Seľany 123 Chov iných drobných hospodárskych zvierat

Valentíny 
Vladimír - SHR

Seľany Pestovanie obilnín, strukovín

Jozef Híveš Seľany 126 Stavebná činnosť
Ladislav Hegedüs 

HeHe - servis
Seľany 107 Stavebná činnosť

Jaroslav Gemer 
G - SYSTÉM

Seľany 130 Elektrotechnická činnosť

Martin Mojžiš Seľany 174 Maloobchodná činnosť
Jozef Pálfi Seľany 28 Stavebná činnosť

Peter Hegedüš 
RH MONT

Seľany 107 Obkladačské práce
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Štefan Hegedüš Seľany 107 Stavebná činnosť
Juraj Šebian Seľany 56 Vodoinštalatérske práce
Ivan Bariak Seľany 169 Poskytovanie služieb v lesníctve

 Zdroj: Živnostenský register SR, 2015

Počet registrovaných podnikateľov  v obci Seľany: 9

Počet registrovaných súkromne hospodáriacich roľníkov: 3

V obci Seľany nie je registrovaná žiadna spoločnosť vedená v obchodnom registri.

V obci Seľany pôsobí jedno občianske združenie OZ VINUM VIA Seľany, so sídlom na adrese 
Seľany č. 39

V obci nepôsobí žiadne poľnohospodárske družstvo. 

Lesné hospodárstvo

Základným právnym predpisom upravujúcim starostlivosť o lesy je zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch 
v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona sú lesy jedným z najväčších bohatstiev našej 
vlasti, sú jednou zo základných zložiek životného prostredia a poskytujú trvalý zdroj dreva pre 
priemyselné odvetvia. Lesy ovplyvňujú a zlepšujú podnebie, vodné a pôdne pomery, vytvárajú 
prirodzené prostredie pre mnohé druhy rastlín a živočíchov,  aj  ich spoločenstiev,  uchovávajú 
prírodné krásy a sú aj zdrojom zdravia a osvieženia obyvateľstva.

V záujmovom území lesné pozemky pokrývajú takmer tretinu jeho rozlohy (27,89 %). 

Lesné pozemky obhospodaruje  štátny sektor - Lesy SR š.p. Levice. 

Drevinová skladba porastov je diferencovaná vzhľadom na nadmorskú výšku, expozíciu a ďalšie 
prírodné podmienky. Najčastejšie sa vyskytujúce dreviny  v predmetnom území sú: dub cerový, 
dub letný, hrab obyčajný, buk lesný.

Poľovníctvo

Takmer celé územie veľkokrtíšskeho okresu má vynikajúce podmienky pre život poľovnej zveri. 
Je to dané množstvom lesných porastov, poľnohospodárskeho charakteru krajiny s možnosťou 
obživy,  ako  aj  striedaním  oboch  druhov  pôdneho  fondu  a množstvom  remízok  pre  úkryt 
a odpočinok zveri. Podľa vyhlášky MP SR č. 91/1997 Z.z. o poľovných oblastiach a o akostných 
triedach poľovných revírov je poľovný revír v obci zaradený do nasledujúcich srnčích poľovných 
oblastí a podoblastí:

- S XI. Modrokamenská srnčia oblasť
Najpočetnejšou poľovnou srstnatou zverou je srnec hôrny, diviak lesný, daniel škvrnitý, muflón 
obyčajný,  jeleň obyčajný.  Z pernatej zveri  sa vyskytuje bažant  jarabý, sojka obyčajná a rôzne 
druhy spevavcov, zo škodnej je to líška obyčajná a kuna lesná.

Priamo v   katastrálnom území obce Seľany nesídli poľovnícky zväz, zastúpenie má poľovnícky 
zväz „Kamenný vrch Kosihovce“.   
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4.9.  Rekreácia a cestovný ruch

Súčasný stav v oblasti cestovného ruchu
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. 

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  v rámci  SR:  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 Seľany 
má reálny potenciál  predovšetkým pre rozvoj  vidieckej  turistiky vrátane agroturistiky (ktorá je 
forma vidieckej turistiky poskytovaná podnikateľmi v poľnohospodárskej výrobe a slúži im ako 
dodatočný  alebo  ďalší  finančný  zdroj  k  udržaniu  alebo  rozšíreniu  hlavného  podnikateľského 
programu  so  špecifikáciou  na  vinohradníctvo  a  jestvujúce  vínne  pivnice).  Tieto  aktivity  sú 
bezprostredne  späté  s  prírodou,  krajinou  a  vidieckym  prostredím,  prispievajú  k celkovému 
rozvoju obce najmä tým, že umožňujú zhodnotiť danosti vidieckeho prostredia (vínne pivničky), 
a to i pri pomerne nízkej finančnej náročnosti, vytvoria nové pracovné príležitosti a napomáhajú 
obnove a rozvoju obce.

Cez vidiecky turizmus sa do procesu turizmu a rekreácie zapája vidiecke osídlenie, a to:
 zabezpečením vybavenosti a služieb pre CR priamo v obciach,
 zabezpečením rekreačného pobytu v obciach a osadách, pričom tieto môžu získať aj funkciu 

rekreačného útvaru,
 poznávaním vidieckeho spôsobu života až aktívnou prácou v rámci tzv. agroturistiky.

Obec má veľmi dobré podmienky na rozvoj cestovného ruchu a to predovšetkým na rozvoj 
zimných športov, turistiky, hubárčenia a cyklotrasy.

4.10.   Ľudský potenciál

Obyvateľstvo

Vývoj počtu obyvateľov 

Obec 1997 2001 2004 2011 2012 2014
Seľany 241 235 235 205 206 197

Zdroj: SU SR – KS B. Bystrica
 

Počet  obyvateľov  v obci  Seľany má klesajúcu tendenciu.  Od roku 1997 ide  o výrazný pokles 
obyvateľov a táto tendencia pokračuje naďalej. 
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Trendy v demografii

Seľany Narodení Zomretí Prisťahovalí Vysťahovalí
Celkový 
prírastok

2002 0 4 6 0 2
2003 1 3 4 3 -2
2004 1 3 2 1 -1
2005 1 7 4 5 -7
2006 0 4 0 3 -7
2007 0 5 3 3 -5
2008 1 8 4 0 -3
2009 2 2 3 4 -1
2010 2 3 1 6 -6
2011 0 2 2 1 -1

Zdroj: ŠÚ SR, Stav a pohyb obyvateľstva BBSK roky 2002-2011
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V obci dochádza dlhodobejšie k prirodzenému úbytku obyvateľstva spôsobeného vyššou mierou 
vysťahovaných v porovnaní s prisťahovanými. 

Veková štruktúra obyvateľov (tabuľka a graf)

Seľany OBYVATEĽSTVO

 % % % % % % % % % %

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
predproduktívn
e 10,97 10,59 9,79 8,33 7,69 10,78 13,40 8,49 6,31 5,85
produktívne 56,96 55,93 57,02 60,09 60,63 70,59 71,13 57,55 57,77 70,24
poproduktívne 32,07 33,47 33,19 31,58 31,67 18,63 15,46 33,96 35,92 23,90

Zdroj: ŠÚ SR – vekové zloženie obyvateľstva BBSK 2001-2011

32



                            
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE SEĽANY NA ROKY 2014 – 2020

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Seľany

predproduktívne produktívne poproduktívne

V obci  dochádza  k úbytku  obyvateľstva  v predproduktívnom   veku.  Pokles  počtu  obyvateľov 
v predproduktívnom veku a nárast  počtu obyvateľov vo veku poproduktívnom výrazne znižuje 
možnosti  vnútornej  dynamiky  rozvoja  a zvyšuje  nároky  na  zabezpečovanie  sociálnych 
programov.  Najväčšiu  skupinu  tvorí  obyvateľstvo  v produktívnom  veku,  ktorá  vzhľadom  na 
celkový počet obyvateľov predstavuje 70,24 %.

Bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania

Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania Muži Ženy Spolu
Základné 14 48 62
Učňovské (bez maturity) 20 19 39
Stredné odborné (bez maturity) 18 7 25
Úplné stredné učňovské (s maturitou) 6 6 12
Úplné stredné odborné (s maturitou) 17 16 33
Úplné stredné všeobecné 1 5 6
Vyššie odborné vzdelanie 0 1 1
Vysokoškolské bakalárske 1 1 2
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské 5 4 9
Vysokoškolské doktorandské 0 1 1
Vysokoškolské spolu 6 6 12
Študijny 
odbor

technické vedy a náuky II (textilná v.,sprac.kože,dreva, plastov, 
v.hud.nástrojov, archit., staveb.,dopr.,pošty,telekom.,automatiz., 
špec. odb.)

1 2 3

poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 1 0 1
zdravotníctvo 1 2 3
spoločenské vedy, náuky a služby I (filozof.,ekon.,polit. a 
práv.vedy, ekonomika a manaž., obchod a služby,SŠ- OA, HA, 
praktická š.,učeb.odb.)

3 1 4

spoločenské vedy, náuky a služby II (histor.,filolog.,pedag. a 
psych.vedy, publicistika a informácie, telových.,učiteľstvo, SŠ - 
gym.)

0 1 1

Bez školského vzdelania 12 1 13
Nezistené 1 0 1
Úhrn 95 109 204

Zdroj: SODB 2011
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Náboženské vyznanie obyvateľov

Štruktúra obyvateľov podľa vierovyznania (tabuľka a graf)

Rímskokatolícka cirkev 190
Evanjelická cirkev augsburského       
vyznania 11
Kresťanské zbory 1
Bez vyznania 2
Spolu 204

Zdroj SODB 2011 
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Seľany 

Rímskokatolícka cirkev

Evanjelická cirkev
augsburského vyznania

Kresťanské zbory

Bez vyznania

V obci prevládajú obyvatelia rímskokatolíckej cirkvi a predstavujú až 93,13 %.  
 

4.11.  Kluby, združenia a spolky

Kultúrno-spoločenský život je v obci nie je v súčasnosti veľmi rozvinutý. V obci funguje len zväz 
poľovníkov
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 Poľovnícky zväz -  „Kamenný vrch Kosihovce“
 OZ VINUM VIA Seľany

Združené spoločenské aktivity

Kultúrno-spoločenské aktivity uskutočňované v  obci  pre obyvateľov i pre návštevníkov udáva 
nasledujúci prehľad:

 Fašiangová zábava
 Súťaž vo varení guľášu
 Vianočné podujatie

V pláne má obec v nasledujúcom období začať s organizáciou aktivít  pre starších obyvateľov, 
ktoré by chceli uskutočňovať pravidelne.

4.12. Trh práce

Miera nezamestnanosti v sledovanom území k 31.12.2013

OBEC CELKOM INDISPONIBILNÍ DISPONIBILNÍ EAO % 
mieramuž žena celkom muž žena celkom muž žena celkom

Seľany 16 16 32 2 3 5 14 13 27 100 27,00

Priemerný počet nezamestnaných
Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2012
Počet 
nezamestnaných

18 21 23 28 32 30 28 27 26 28

                                                                                                      Zdroj: SU SR – KS B. Bystrica

Graf - Priemerný počet evidovaných nezamestnaných 

Zdroj: SU SR – KS B. Bystrica

Za posledných 10 rokov sa situácia  v obci  Seľany,  čo sa týka evidovaných nezamestnaných 
veľmi nezmenila. Škála sa pohybuje v rozmedzí od 18 do 30 nezamestnaných, pričom minimum 
ich bolo v roku 1997 a maximum v roku 2002.  Od toho roku je možné sledovať opäť mierny 
pokles v počte nezamestnaných na 28 disponibilných osôb.
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Dĺžka evidencie

STAV 0-6 mesiacov 7-12 
mesiacov

12-24 
mesiacov

25-36 
mesiacov

37-48 
mesiacov

49-72 
mesiacov

nad 72 
mesiacov

Dĺžka evidencie

Seľany 4 4 11 1 4 5 3 32

Z obce odchádza za prácou 75 osôb.
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