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1. ÚVOD 
 
 
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vasiľov  bol vypracovaný v súlade 
so Zákonom 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení Zákona 351/2004 
Z.z. a v súlade s Metodickou príručkou vydanou MVaRR SR. Jeho hlavným cieľom je 
vytvorenie nástroja pre plánovanie, riadenie a monitorovanie realizácie strategických 
zámerov obce v horizonte minimálne do roku 2013.  
 
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja bude obec využívať ako jeden 
z nástrojov riadenia, ktorý sa bude každoročne vyhodnocovať a aktualizovať podľa 
konkrétnych podmienok a potrieb vyplývajúcich z vývoja a konkrétnych požiadaviek 
smerujúcich k sústavnému zlepšovaniu hospodárskej a sociálnej situácie obce 
a zvyšovaniu kvality života jej obyvateľov. 
 
 Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007-2013 definuje strategický cieľ 
Slovenskej republiky výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencie schopnosť a výkonnosť 
regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosť pri rešpektovaní trvalo udržateľného 
rozvoja. Pri napĺňaní strategického cieľa sa budú nenávratné finančné príspevky 
sústreďovať na vybrané témy a územia. Podľa tejto filozofie sa obec nachádza v zóne 
obcí ležiacich mimo záujmového územia inovačných pólov rastu, t.j. v zóne podpory 
z fondu rozvoja vidieka, stratégiu definuje Národný strategický plán rozvoja vidieka. 
Stratégia rozvoja vidieka je postavená na štyroch osiach: 
 
priority pre os 1 (zlepšenie konkurencie schopnosti poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva) 

1. podpora modernizácie, inovácie a efektivity agropotravinárskeho a lesníckeho 
sektora 

2. prehlbovanie vedomostí a zvyšovanie odborného prehľadu v oblasti agropotra-
vinárstva  a lesníctva 

 
priority pre os 2 (zlepšenie životného prostredia a krajiny) 

1. zachovanie biodiverzivity na vidieku a poľnohospodárskych a lesohospodárskych 
systémov s vysokou prírodnou hodnotou 

2. zachovanie a zlepšenie kvality podzemných a povrchových vôd 
3. zachovanie a zlepšenie kvality poľnohospodárskej a lesnej pôdy 
4. zmiernenie dôsledkov klimatických zmien 
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priority pre os 3 (kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho 
hospodárstva) 

1. vytváranie pracovných príležitostí na vidieku 
2. podpora vzdelávacích aktivít 
3. obnova a rozvoj obcí 
4. vytváranie miestnych partnerstiev 

 
 
priorita pre os 4 (LEADER) 

1. zlepšovanie manažmentu riadenia a mobilizácia rozvojového potenciálu vo 
vidieckych oblastiach 

 
Subjekty verejnej správy môžu byť žiadateľom v rámci osi 1, priority 2 – 

prehlbovanie vedomostí a zvyšovanie odborného prehľadu v oblasti agropotravinárstva 
a lesníctva. V rámci osi 3, priorita: obnova a rozvoj obcí môžu byť žiadateľmi obce mimo 
inovačných a kohéznych pólov rastu, cieľom je posilnenie vybavenosti územia. 
 

2. EKONOMICKÉ A SOCIÁLNE VÝCHODISKÁ 

2.1 Socio-ekonomická analýza 
 
 

2.1.1 Rozvojový potenciál a ľudské zdroje 
 

- Prírodné danosti, história obce a kultúrne pamiatky 
 

Obec Vasiľov patrí podľa administratívneho členenia do okresu Námestovo, ktorý je 
súčasťou Žilinského kraja. Katastrálne územie obce má rozlohu 914 ha  a nachádza 
sa v Oravskej kotline na riečnych náplavoch potoka Hruštínka. Nadmorská výška 
v strede obce je 650 m n. m., chotár leží v nadmorskej výške 640-1100 m n. m. 
Východná časť chotára, ležiaca v Oravskej Magure má hornatinný povrch, stredná 
časť v kotline pahorkatinný, v Podbeskydskej vrchovine vrchovinný. Chotár je 
zalesnený na východe a severovýchode. Najbližšie k obci Vasiľov ležia obce Babín 
(2 km) a Lokca (4 km). 
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   Pohľad na obec 
 
 
 História obce sa datuje od polovice 16. storočia, kedy vznikla na valaskom práve. 
Názov obce je doložený z roku 1554 ako Wasylow od roku 1625 ako Vasiľov. Orava 
bola v tomto období majetkom Thurzovského rodu. Zemepán František Thurzo poveril 
Félixa Hyru založením novej dediny v lokalite Vasiľov, nazvanej podľa ukrajinského 
valacha Vasiľa, ktorý na pasienkoch panstva pásaval ovce a dobytok. Félix Hyra založil 
dedinu Vasiľov s piatimi valaskými rodinami, ktoré sa zaoberali pastierstvom, chovom 
oviec a koní, neboli zaťažení robotovaním na poliach a poddanskými daňami. Valaské 
výsady a privilégiá, vydané ešte Matejom Korvínom v r. 1474 potvrdil aj Ladislav II. v r. 
1526 a Ferdinand II. v r. 1550.  
 V r. 1598 udelil zemepán Juraj Thurzo synovi zakladateľa dediny Felixa Hyru Jánovi 
Romanovi výsadu dedičného richtára, tento inštitút trval vo Vasiľove do zavedenia 
tereziánskeho urbáru v r. 1774. 
 Pohnuté časy prežívala dedina v období stavovských povstaní, po ich ukončení 
vypukol na Orave mor, neúroda a hladomor. Rôzne ďalšie epidémie a pohromy 
prenasledovali tento kraj aj v ďalšom období, ku biede tohoto kraja sa v 20. storočí 
pridalo aj vysťahovalectvo. 
  
 
 
  
 



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  
Vasiľov 

 

 

  EFO  Consulting, s. r. o., 048/41 45300, efo@efo.sk strana č. 5 

 

Z historických pamätihodností sa na území obce zachoval oltár Panny Márie, z r. 
1918 s barokovými sochami a bočným oltárom z 1. polovice 18. storočia. Tento oltár je 
umiestnený v dome smútku v našej obci. Kaplnka Panny Márie bola zrekonštruovaná v 
roku 1997 a vežička na nej pochádza z pôvodného kostola. 

 

Kaplnka Panny Márie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Kostol sv. Jána a Pavla 
 
 

- Potenciál obce v oblasti rozvoja výroby a služieb 
 

Obec Vasiľov má dobrý potenciál pre rozvoj cestovného ruchu a športové vyžitie 
pre obyvateľov a návštevníkov obce pri letných aj zimných športoch. Obec je 
relatívne blízko (11 km) od vodnej nádrže Oravská priehrada. V mikroregióne Biela 
Orava je vybudovaný agroturistický náučný chodník, ktorý spája obce Vasiľov, 
Kruštenica a Lomná. Chodník ponúka návštevníkom možnosť poznať jedinečné 
prírodné scenérie, bohatú flóru a faunu. Koordinátorom rozvoja náučného chodníka 
je Klub mladých podnikateľov v agroturistike. Obec Vasiľov je známa rozvíjajúcou sa 
agroturistikou vďaka iniciatíve súkromného sektora, agroturistický gazdovský dvor je 
východiskovým bodom náučného chodníka.  
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 Obec  chce obnoviť aj tradíciu konských dostihov a výstav koní. Agroturistiku 
podporuje aj salaš, kde sa vyrábajú chutné a známe výrobky ako oštiepky, korbáče, 
žinčica a pod. 
 
 
 Zimné športy, hlavne bežecké majú tiež dobrý predpoklad pre svoj rozvoj, 
v súčasnosti je lyžiarsky vlek v blízkej obci Hruštín. 
 Zdrojom zamestnanosti v obci je výroba (poľnohospodárska prvovýroba – chov 
hovädzieho dobytka, pestovanie zemiakov a kukurice), okrem poľnohospodárstva 
píla a stolárstvo, a služby ako predajne a reštauračné služby, opravy a doprava. 
sídlo, prípadne prevádzku má v obci asi 25 podnikateľských subjektov, jedná sa 
prevažne o malé firmy. 
 Významným potenciálom obce je jej iniciatívne vedenie, opierajúce sa o mladé 
rodiny ako aj invenčné podnikateľské prostredie v obci. 
 
 
 
 
 

 
 Koliba 
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- Obyvateľstvo a jeho štruktúra 
 

Obec mala v r. 2006 celkom 788 obyvateľov, z hľadiska jej vzdelanostnej 
a vekovej štruktúry bol stav nasledovný: 

 
 

rok počet 
obyvateľov 

celkom 

z 
toho 
ženy 

základné 
vzdelanie 

učňovské 
vzdelanie 

stredné 
vzdelanie 

VŠ 
vzdelanie 

pred- 
produktívny 

vek 

produktívny 
vek 

poproduktívny 
vek 

2006 788 395 214 286 219 69 236 483 69 
 
 Obyvateľstvo obce je na 100% slovenskej národnosti. Obec nemá rómske 
obyvateľstvo. 
 
Grafické zobrazenie štruktúry obyvateľstva v roku 2006 

30%

61%

9%

predproduktívny vek
produktívny vek
poproduktívny vek

 

27%

36%

28%

9%

základné vzdelanie
učňovské vzdelanie
stredoškolské vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie
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2.1.2 Ekonomika 
 

- Odvetvie výroby a služieb 
 

Výroba a služby sú zdrojom zamestnanosti v obci, občania obce nachádzajú 
pracovné uplatnenie aj v okresnom meste Námestovo, poskytujúcom taktiež pracovné 
príležitosti. 

 
 Z celkového počtu nezamestnaných 27 osôb v r. 2007 vykonáva aktivačné práce 
celkom 8 ľudí. Miera nezamestnanosti v obci je pomerne nízka. 
 
 

- Podnikateľské subjekty a ich štruktúra – súčasný stav 
 

Obec Vasiľov, ktorá je malou obcou, má na svoj počet obyvateľov pomerne 
rozvinuté podnikateľské zázemie, ktoré by mohlo tvoriť potenciál pre budúce 
partnerstvá, najmä v oblasti agroturistiky ako zdroja budúceho rozvoja obce. 

 
 

počet živnosti spoločnosti 
s ručením 
obmedzeným 

družstvá 
 

akciové 
spoločnosti 

 prvovýroba 1 - 1 - 
 výroba 3 5 - - 
 služby 13 1 1 - 
celkom 17 6 2 - 
                
 

- Technická infraštruktúra 
 

Obec nie je plynofikovaná, ani s plynofikáciou nepočíta, pre jej nerentabilnosť 
v domácich podmienkach, domácnosti využívajú ako vykurovacie médium elektrinu, 
resp. pevné palivá. 
 V súčasnosti sa realizuje projekt kanalizácie a čističky odpadových vôd v rámci 
mikroregiónu Biela Orava, ukončenie projektu sa predpokladá v r. 2009. 

Rovnako sa predpokladá aj rekonštrukcia a výstavba vodovodu, v tomto prípade 
obec čaká na príslušnú výzvu v rámci enviromentálnych opatrení kompetentných 
fondov. 

Obec taktiež uvažuje s rekonštrukciou elektrickej siete a výstavbou trafostanice – 
dve trafostanice na svojom území má funkčné. 

Rekonštrukciu vyžadujú takmer v plnom rozsahu aj obecné cestné komunikácie. 
Obec je internetizovaná prostredníctvom mikrovlnného prepojenia. Dopravnú 

infraštruktúru v obci zabezpečujú podniky SAD a domáci dopravca. 
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- Občianska a sociálna infraštruktúra 
 
V obci Vasiľov sa nachádza základná malotriedna škola, na ktorej sa v súčasnosti 

učí 36 detí (I. stupeň) a materská škola s 26 deťmi. Základná škola má 6 počítačov 
napojených na internet. Obec nemá dom dôchodcov, v obci sú tradičné viacgeneračné 
domácnosti – dôchodcovia využívajú starostlivoť svojich potomkov. 

 
 
 
 
 

 
        Materská a základná škola 
 
 
 
 

Bývanie obyvateľov je riešené rodinnými domami, v obci sú aj dve bytovky (spolu 14 
bytov), obec uvažuje aj s výstavbou bytovky so sociálnymi bytmi pre mladé rodiny a s 
prípravou podmienok pre výstavbu rodinných domov ako prevenciu pred odchodmi 
mladých ľudí z obce. 
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                   Bytovky 
 
 
 
 

 
                        Výstavba rodinných domov 
  

V obci a jej bezprostrednom okolí sa nachádza nákupné stredisko, ktoré je súčasťou 
reťazca COOP Jednota, pohostinské zariadenie nižšej cenovej skupiny a zaujímavo 
riešené reštauračné zariadenie Koliba. 
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                     Predajňa a hostinec 
 
 
- Zdravotná infraštruktúra 

 
V obci nie sú žiadne ambulancie všeobecných ani odborných lekárov, chýba tiež 
lekáreň – tieto potreby riešia občania v okresnom meste. 
 
 
- Kultúrna infraštruktúra, záujmová činnosť 
 

  V obci sa nachádza kultúrny dom, využívaný aj na oslavy, v kultúrnom dome sa 
nachádza knižnica. 
 Obec má zriadený dobrovoľný hasičský zbor. Záujmová činnosť je reprezentovaná TJ 
Družstevník Vasiľov, ktorá poriada jedenkrát ročne výstup na Choč ako aj Vasiľovskú 
bielu stopu. V obci je tiež školský klub. 
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                       Futbalové ihrisko 
 
 
 

 
 
 
 

 
                       Tenisové kurty 
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                          Požiarna zbrojnica 

 
 
 
 
- Bývanie 

 
 2005 2006 2007 

domy spolu 213 213 213 
- z toho neobývané 28 28 28 

byty spolu 12 12 12 
- z toho neobývané - - - 

počet trvalo bývajúcich na jeden byt 4 4 4 
m2 obytnej plochy na jeden byt 64 64 64 

m2 obytnej plochy na jednu osobu 16 16 16 
                                             

2.1.3 Životné prostredie 
  

Obec má vcelku dobré parametre životného prostredia, bez väčších záťaží. Pre 
ďalšie zlepšenie je potrebné vybudovať kanalizáciu a čističku odpadových vôd. V tomto 
období sa rieši problém skládky odpadu – podporené Ministerstvom ŽP. 
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2.2 Analýza realizovaných opatrení 
 
 Hodnotenie dopadov, vyplývajúcich z realizovaných opatrení v období rokov 2007-
2013 bude vykonávané každoročne obecným zastupiteľstvom na základe hodnotiacich 
správ. 
  

2.3 SWOT analýza 
 
 
SILNÉ STRÁNKY 
 

 vysoký rekreačný a turistický potenciál 
 slabé enviromentálne záťaže 
 pomerne dobrá veková štruktúra    
obyvateľstva 

 

 
SLABÉ STRÁNKY 
 

 málo podnikateľských impulzov 
 nedostatočné využívanie prírodných 
zdrojov na výrobu energie 
 nedostatočná technická infraštruktúra 
 nedostatočná občianska infraštruktúra 
 nízke využitie lúk a pasienkov na chov 
dobytka a oviec 

 
PRÍLEŽITOSTI 
 

 rozvoj informačných technológií  
  využívanie miestnych zdrojov pre 

výrobu obnoviteľných zdrojov energie 
 zvýšenie návštevnosti v súvislosti 
s rozvojom vidieckeho cestovného 
ruchu 
 rozvoj obce prostredníctvom realizácie 
stratégie rozvoja 
 rozvoj podnikateľských aktivít 
 tvorba partnerstiev 
 vytváranie nových pracovných 
príležitostí 

 
OHROZENIA 
 

 odliv kvalifikovaných ľudských zdrojov 
 odliv mladých obyvateľov do miest 
 nízky investičný kapitál 
 nízka kúpna sila obyvateľstva 
 klimatické zmeny 
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2.4 Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja 
  
 Z analýz, vykonaných v súvislosti s posúdením jednotlivých bariér rastu možno 
vnímať vzájomnú prepojenosť faktorov spomaľujúcich rozvoj obce. 
 
 
 
 
 
     
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
        
  
 
 
 
 
  

Rezervy v obecnej infraštruktúre a rozvoji vidieckeho cestovného ruchu a podnikania
 

nedobudovaná technická 
infraštruktúra: 

- obecné 
komunikácie 

- kanalizácia  
- ČOV 

nedobudovaná štruktúra 
cestovného ruchu:  
-turisticko športové 
atrakcie 

• ďalšie ihriská 
- nedostatočná   
   propagácia 

slabé impulzy pre rozvoj 
poľnohospodárstva, 
nedostatočná finalizácia 

nedobudovaná občianska 
infraštruktúra 
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3. ROZVOJOVÁ STRATÉGIA 

3.1 Ciele a priority  
 
 Nosnou stratégiou obce na obdobie rokov 2007-2013 je vybudovanie modernej 
obce, atraktívnej pre obyvateľov aj návštevníkov, Agroturistika, ktorá má v obci 
položené svoje základy, má v prostredí obce a jej okolia výborné podmienky pre rozvoj 
a to tak z hľadiska prostredia, ako aj z hľadiska ľudského potenciálu. 
 
 Hlavné línie stratégie obce možno teda charakterizovať týmito cieľmi: 
 

1. zlepšenie prostredia obce, skvalitnenie života občanov, zatraktívnenie obce 
hlavne pre mladé rodiny 

2. vybudovanie strediska agroturistiky s multifunkčnými prvkami 
 

 Obidva ciele sa vo svojich výsledkoch vzájomne prelínajú a podporujú; konkrétne 
aktivity týchto cieľov možno špecifikovať nasledovne: 

  Predpokladaný 
   Aktivita termín 
   realizácie 
1. Spracovanie územného plánu obce  2007 - 2008 
2. Vybudovanie detských ihrísk  2007 - 2008 
3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia  2007 - 2008 
4. Rekonštrukcia a obnova futbalového ihriska  2007 - 2008 
5. Rozšírenie IBV  2008 - 2009 
6. Rekonštrukcia a obnova tenisového ihriska  2008 - 2009 
7. Ochrana ovzdušia  2008 - 2009 
8. Vybudovanie kompostoviska  2008 - 2009 
9. Rozšírenie ubytovacích kapacít v spolupráci so súkromným sektorom  2008 - 2009 
10. Zateplenie školy a výmena okien  2008 - 2009 
11. Rekonštrukcia rozhlasu a káblovej televízie 2008 - 2009 
12. Vybudovanie sociálnej bytovky pre mladé rodiny  2008 - 2009 
13. Vybudovanie letného kina  2009 - 2010 
14. Rekonštrukcia cestnej infraštruktúry  2009 - 2011 
15. Vybudovanie oddychovej zóny vrátane výstavby verejnej zelene  2010 - 2011 
16. Vybudovanie parkurovej dráhy, minigolfového ihriska a lyž. vleku  2010 - 2012 
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4. FINANČNÝ PLÁN 
 
4.1 Vstupná analýza finančnej situácie obce 
 

 V priebehu roka 2006, ktorý je východiskovou bázou, vzrástla hodnota majetku 
obce o 311 tis. hlavne v položke stavby. Obec bola úplne samofinancovateľná bez 
akýchkoľvek úverových zdrojov. I keď likvidita verejného sektora nemá rovnakú 
vypovedateľnú schopnosť ako likvidita u podnikateľského sektora, napriek tomu možno 
konštatovať, že obec malak 31. 12. 2006 nadštandardne priaznivé hodnoty: 
 

 
likvidita 
I. stupňa 

 

likvidita  
II. stupňa 

likvidita 
III. stupňa 

ukazovateľ 
zadĺženosti 

miera 
zadĺženosti 

úverová 
zaťaženosť 

35,67 36,70 36,70 0,72 0,73 nulová 

 
 Uvedené parametre vyplývajú zo skutočnosti, že obec má dobrú solventnosť 

a nepatrné záväzky, ktoré sú aj jedinými cudzími zdrojmi v bilancii k 31. 12. 2006. 
 Vývoj rozpočtového hospodárenia je pozitívny, obec vykazuje rozpočtový prebytok. 

Rozpočet na r. 2007, 2008 a 2009 neuvažuje so žiadnymi kapitálovými údajmi. Podľa 
tejto filozofie je modelovaná aj predikcia vývoja rozpočtu na ďalšie roky až do r. 2013: 
 

Rozpočet  Bežné 
príjmy 

Kapitálové 
príjmy 

Príjmové 
fin. 

operácie

Príjmy 
spolu

Bežné 
výdavky

Kapitál. 
výdavky

Výdavkové 
fin. 

operácie 

Výdavky 
celkom 

Prebytok
deficit 

Kumul. 
zostatok

2006 plán 6 628 11 1 002 7 641 5 828 669 - 6 400   

2006 skut. 6 801 11 1 196 8 008 7 531 669 - 6 400 +1 608 + 1608 

2007 plán 7 003 - - 7 003 5 230 - - 5 230 +1 773 + 3 381 

2008 plán 7 226 - - 7 226 5 538 - -  5 538 +1 688 +5 069 

2009 plán 7 446 - - 7 446 5 941 - - 5 941 +1 505 +6 574 

2010 prog. 7 669 - - 7 669 6 119 - - 6 119 +1 550 +8 124 

2011 prog. 7 899 - - 7 899 6 303 - - 6 303 +1 596 +9 720 

2012 prog. 8 136 - - 8 136 6 492 - - 6 492 +1 644 +11 364 

2013 prog. 8 381 - - 8 381 6 687 - - 6 687 +1 694 +13 058 
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Ako z prehľadu vyplýva pri tomto spôsobe plánovania a využívania rozpočtových 

zdrojov sa kumulujú vlastné zdroje obce, ktoré je možné využiť na investično-
strategické zámery financované obcou, alebo ako spoluúčasť pri rôznych projektoch 
financovaných z fondu rozvoja vidieka, štrukturálnych fondov, alebo iných pomocí 
spoločenstiev. 

Zo strategickej koncepcie obce vyplýva, že predpokladaný objem investícií na roky 
2007 – 2012 možno odhadovať na objem 42,5 mil. Sk. Ak operačný program, 
vyplývajúci z Národného strategického plánu rozvoja vidieka bude uvažovať 
v jednotlivých konkrétnych osiach s 5 % spoluúčasťou obce, čo je cca 2,1 mil. Sk na 
celé obdobie, je jasné, že plánovaný 3 % medziročný nárast rozpočtových príjmov 
umožní obci uvažovať aj s veľkorysejším rozvojom. 

Ako vyplýva z nárastu vlastných zdrojov (kumulovaný zostatok rozpočtových 
prebytkov) je každoročne dostatočný na to, aby pokryl prípadnú spoluúčasť obce na 
financovaní jednotlivých projektov.  

Potreba prostriedkov na financovanie projektov začatých v roku 2007 a končiacich 
v roku 2008 je odhadovaná na cca 1,2 mil. Sk, začatých v roku 2008 a končiacich 
v roku 2009 cca 25,2 mil. Sk a začínaných v roku 2009 a neskôr cca 16,1 mil. Sk. 

Je potrebné každoročne Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
vyhodnocovať a spresňovať, aby bolo možné zámery detailne rozpracovať a dopĺňať. 

Zároveň je treba do Programu každoročne premietnuť konkretizované podmienky 
čerpania, ako aj výsledky investičnej činnosti obce, ktoré boli v jednotlivých rokoch 
realizované.     
 

5. Zabezpečenie realizácie 

5.1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie 
 
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vasiľov naväzuje na program 
rozvoja Žilinského samosprávneho kraja. 
 Strategické zámery hodlá obec realizovať prostredníctvom využitia programových 
dokumentov, ktorými sa riadi poskytovanie pomoci jednotlivých sfér určených 
európskymi spoločenstvami. Týmito dokumentmi sa bude riadiť realizácia zámerov 
a implementácia konkrétnych programov podľa jednotlivých fáz realizácie 
a monitorovania výsledkov. 

5.2 Monitorovanie a hodnotenie 
 
 Predmetom monitorovania budú: 
 

- žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku obsahujúca najmä: 
o informácie o žiadateľovi a jeho partneroch na projekte, 
o informácie o projekte, 
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o názvy a očakávané hodnoty merateľných ukazovateľov projektu, 
o finančný plán projektu; 

 
- monitorovacia správa projektu predkladaná PP, ktorá obsahuje najmä: 

o účtovnú uzávierku príjemcu pomoci, 
o reálne hodnoty merateľných ukazovateľov výstupu, výsledku a dopadu 

realizovaného projektu; 
 

- žiadosť o prostriedky vrátane zúčtovacích dokladov ako výstup procesu 
 finančného riadenia obsahujúce najmä: 

o sumy deklarovaných oprávnených výdavkov, 
o sumy uznaných oprávnených výdavkov projektu, 
o sumy neoprávnených výdavkov projektu, 
o dátumy priatia a zaúčtovania žiadosti o platbu na platobnej jednotke 

 
 Obecný úrad riadi rozvojové programy prostredníctvom svojich zamestnancov ktorí: 

- majú určené kompetencie 
- obecný  úrad dbá na ich sústavné vzdelávanie, zamerané na komplexnú orientáciu 

v tvorbe, realizáciu a monitorovanie rozvojových programov 
 

 Obecný  úrad sústavne komunikuje prostredníctvom rôznych dostupných nástrojov 
s občanmi a interaktívne aktualizuje potreby, týkajúce sa rozvoja obce. 

6. Záver 
 
 Dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý bude 
nástrojom prípravy a realizácie rozvoja na programovacie obdobie 2007 – 2013 je 
potrebné vyhodnocovať v ročnej periodicite a ako živý dokument podľa potreby 
aktualizovať, doplňovať a upravovať. 
 
 
Schválené Obecným zastupiteľstvom vo Vasiľove, dňa .......................č. uznesenia 
.......................  . 
 
 
 
 

pečiatka a podpis starostu 


