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1. ÚVOD
Program

hospodárskeho rozvoja

a sociálneho

rozvoja

obce

je

strednodobý

programový dokument, ktorý bol spracovaný na základe zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja, v zmysle §

8, ktorý rámcovo vymedzuje jeho základné časti. Pri

spracovaní programu boli rešpektované zásady regionálnej politiky vlády SR a princípy
regionálnej politiky EÚ zakotvené najmä v nariadení Rady (ES) č. 1288/1999 (nariadenie
o štrukturálnych fondoch).

Východiskami pri tvorbe Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce boli:
•

zákon 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení,

•

zákon 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,

•

zákon 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja a metodický pokyn pre tvorbu
PR/SPR,

•

Stratégia rastu EÚ do roku 2020 (najmä časti týkajúce sa budúcich priorít v rámci
dotačných mechanizmov),

•

Národný strategický referenčný rámec,

•

Národný rozvojový plán (NRP),

•

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho
kraja,

•

Program odpadového hospodárstva obce,

•

Diverzifikovaná politika Banskobystrického samosprávneho kraja.

Dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je základným
dokumentom, ktorým sa obec pri výkone svojej činnosti riadi a stará o všestranný rozvoj
svojho územia. Zároveň vyjadruje komplexnú predstavu obyvateľov o budúcnosti rozvoja
obce a uspokojovania ich potrieb.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce po jeho schválení sa stane
základným dokumentom rozvoja obce (poslaním).
Poslaním obce je zabezpečenie zdravého a ekologicky čistého životného prostredia,
modernej infraštruktúry, zabezpečenie podmienok pre všestranný rozvoj svojich obyvateľov,
vytvorenie a podpora zdravého podnikateľského a zamestnávateľského prostredia, so
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zameraním na rozvinutý cestovný ruch a využívanie existujúcich prírodných zdrojov, kde
hlavným cieľom je trvalo udržateľný ekonomický rast.
Poslaním obce je vytvárať podmienky pre to, aby sa obec stala obcou vzdelaných
a kultúrnych obyvateľov, s fungujúcou obecnou politikou tak, aby sa v budúcnosti zaradila
medzi prosperujúce obce Slovenska.
Hlavné ciele PR sú:
• analyzovať hospodársky a sociálny rozvoj obce, hlavné smery jej vývoja a stanoviť
ciele a prvoradé potreby,
• určiť úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej
infraštruktúry, v starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre a v
ďalších oblastiach podpory regionálneho rozvoja,
• navrhnúť finančné a administratívne zabezpečenie cieľov obce,
• sformulovať stratégiu smerovania daného územia, ktorá vyjadruje ekonomické a
sociálne záujmy občanov (širokej verejnosti) a zároveň je v súlade s vyššími
koncepciami štátu, VÚC, príslušného mikroregiónu, rezortnými stratégiami, záujmami
ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva a pod.
• zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce bez ohľadu na personálne obsadenie vo vedení
obce,
• určiť možnosti využitia dotácií na financovanie zámerov obce (schválený Plán rozvoja
obce je povinnou prílohou pri žiadostiach o čerpanie dotácií z fondov Európskych
spoločenstiev v oblasti rozvoja obce).

Základné programovacie dokumenty podpory regionálneho rozvoja
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je súčasťou sústavy
základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja v Slovenskej republike. Táto sústava
je členená na strategické a programové dokumenty. Dokumenty sú vypracovávané na úrovni
štátu, sektorov, zdrojov predvstupových a štrukturálnych fondov.
Podpora regionálneho rozvoja sa vykonáva podľa:
a) Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ,
b) Programu rozvoja vyššieho územného celku,
c) Programu rozvoja obce ,
d) Spoločného programu rozvoja obcí.
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Obecné

zastupiteľstvo

v

roku

2015

odsúhlasilo

vypracovanie

Programu

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce. Boli menovaní členovia vytvorenej
komisie. Ich úlohou bolo pripraviť program založený na poznaní potenciálu obce, jeho
zhodnotení smerujúcemu k jej všestrannému rozvoju. Členovia komisie sa dohodli na
štruktúre a postupe jednotlivých prác.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce vznikol za aktívnej účasti
členov komisie, ktorá mala na starosti zadefinovanie a následne zaradenie strategických
cieľov do PR/SPR. Táto komisia pozostávala z vybraných zástupcov samosprávy,
podnikateľskej sféry, záujmových združení a odborných inštitúcií.
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2. AUDIT ÚZEMIA A ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Samosprávny kraj:

Banskobystrický

Okres:

Zvolen

Región:

Zvolenská kotlina

IČO:

35660074

Rozloha:

854 ha

Prvá písomná zmienka:

v roku 1281

2.1 HISTÓRIA OBCE
Prvá písomná zmienka sa datuje od r. 1281 s názvom Nogreth, ďalšia listina z r. 1401
uvádza Velkyluczky, v r. 1421 sa vrátila k maďarskej podobe názvu Villa Nogreth, maďarsky
Nagyrét. Z toho obdobia sa zachoval, teraz už obnovený najstarší dom v obci, ktorý mal a aj
má podobu kaštieľa – vily s veľkými priestormi a mnohými bočnými budovami.
Od r. 1773 sa používa dnešný názov obce – “Veľká Lúka”. Veľká Lúka bola
poddanskou obcou Zvolenského panstva. V 17. storočí sa stala sídlom “vidieckeho kapitána”,
ktorého koristenie viedlo poddaných Veľkej Lúky k sťažnostiam esterházyovskému panstvu
Zvolen – Dobrá Niva. Neznesiteľný útlak prinútil Velkolúkovčanov v r. 1673 – 1848 k
útekom na iné panstvá. Z tohto obdobia sa zachovali dve pečiatky so znakom Veľkej Lúky.
Na jednej bol znak z pažite vyrastajúci košatý strom a nápis. Druhá pečať, podľa ktorej bol
zhotovený aj súčasný erb obce, zobrazuje z pažite vyrastajúci strom, z ktorého vzlieta
holubica s ratolesťou v zobáku. V r. 1787 patrila obec vdove po Štefanovi Esterházym. Obec
mala 43 domov, v ktorých žilo 351 obyvateľov.
Odpradávna sa obyvatelia zaoberali obrábaním pôdy, pestovaním konopí a vyrábaním
domáceho plátna, chovom rožného statku a chovom oviec. V prvej polovici 20. storočia budil
pozornosť Juraj Beňadik, ktorý najmä zo slivkového dreva vyrábal poriská valašiek a píšťalky
zdobené intarziou. Medené pliešky a drôtiky vbíjal do dreva a potom predmet zahladil a
vyleštil. Do života obce hlboko zasiahla prvá svetová vojna s neúrodou, hladom a biedou,
preto koniec vojny a vznik ČSR privítali obyvatelia radostne. Aj druhá svetová vojna
nepriaznivo poznačila obec a jej obyvateľov. Do SNP bola zapojená celá obec. Podporovala
povstalcov, počas bojov padlo 8 mužov, ktorým bola v obci odhalená “Pamätná tabuľa”, v
súčasnom období umiestnená na pomníku v miestnom cintoríne, v blízkosti domu smútku. Aj
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napriek útrapám, ktoré obyvatelia žijúci v obci prežívali, vždy optimisticky hľadeli do
budúcna.

Mapa s vyznačením polohy obce

Satelitný snímok obce

2.2 ZEMEPISNÁ POLOHA OBCE V REGIÓNE
Z administratívneho hľadiska je obec súčasťou Banskobystrického samosprávneho
kraja a okresu Zvolen. Banskobystrický kraj sa rozprestiera na rozlohe 9 455 km2 a v rámci
SR sa radí k najrozľahlejším krajom na Slovensku. V porovnaní s ostatnými krajmi má oproti
ostatným málo obyvateľov – 662 121. Hustota obyvateľov na 1 km2 predstavuje necelých 70,
čo predstavuje najmenej zo všetkých krajov. Nachádza sa tu 516 obcí a v 24 mestách žije 55
% obyvateľstva.
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Obec Veľká Lúka podľa základnej

územno – technickej charakteristiky

svojim

charakterom patrí medzi podhorské poľnohospodárske krajinné typy. Jej územno – technický
potenciál predstavuje hlavne zachovalý krajinný ráz s typickým vidieckym charakterom.
Z hľadiska miery urbanizácie patrí k priemerne urbanizovaným obciam kraja.
Presná zemepisná poloha je: 48° 37´47″ s.š. a 49° 10´ 5″ v.d. Z Banskej Bystrice
(14 km) je prístupová cesta odbočkou do Vlkanovej na križovatke Badín -Vlkanová-Sliač. Zo
Zvolena (7 km) sa do obce dostanete cez mesto Sliač. Sever katastrálneho územia tvorí časť
hranice zvolenského a banskobystrického okresu. Obec spadá z urbanistického hľadiska do
Zvolenskej kotliny, jej západnej časti. Západným okrajom svojho katastrálneho územia
zasahuje do južnej časti Bystrickej vrchoviny. Je vzdialená severne 7 km od okresného mesta
Zvolen a 14 km južne od krajského mesta Banská Bystrica. Od kúpeľného mesta Sliač je
vzdialená 3 km východne.
Katastrálne hranice dotknutej obce na severe susedí s katastrálnym územím obce
Hronsek, na západe susedí s katastrálnym územím kúpeľného mesta Sliač (Badín a Rybáre ).
Z východu

susedí s katastrálnymi územiami Lukavica, Sampor a mesto Zvolen

(Lukové). Katastrálne územie obce má trojuholníkový tvar s vrcholom na juhu, kde sa spájajú
katastrálne územia Veľkej Lúky s kúpeľným mestom Sliač ( Rybáre ) a mestom Zvolen
(Lukové).

2.3 DOPRAVA
Obec sa urbanisticky rozvíjala pozdĺž terajšej cesty č. III/06616 Sliač – Veľká Lúka,
ktorá prechádza centrom obce. Do katastrálneho územia obce Veľká Lúka zasahujú ochranné
pásma letiska Sliač zn.1-430/92/ILPZ stanovené rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zo
dňa 27.10.1992. Katastrálnym územím obce prechádza jednokoľajná elektrifikovaná
železničná trať TU 170 Zvolen – Banská Bystrica – Vrútky, ale železničná stanica sa v obci
nenachádza. Sídelnú štruktúru na osi Zvolen – Banská Bystrica charakterizuje rovnomerná
sieť osídlenia s jadrovými obcami a priľahlými osadami. Obec Veľká Lúka bola v minulosti v
rámci strediskovej sústavy klasifikovaná ako nestrediskové sídlo vyššieho významu.
Centrálna časť obce je sformovaná v križovaní ciest III. triedy, kde je situovaná
zvonica – národná kultúrna pamiatka. Z tohto miesta radiálne vychádzajú ulice, ktoré
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postupne formovali tvar a formu obce. Ulice vznikali postupnou výstavbou rodinných domov
s hospodárskymi objektmi, založili charakter uličnej štruktúry.
Základná komunikačná sieť obce je tvorená:
• prieťah cesty III/06616 v trase Sliač Lukavica – križovatka s cestou II/591 a
nasledujúce cesty III.triedy,
• cesta III/06619 v trase Lukavica - Vlkanová s napojením na cestu I/69,
• železničná trať Zvolen – Podbrezová.

2.4 SOCIÁLNO-EKONOMICKÁ ANALÝZA OBCE
2.4.1 DEMOGRAFIA
K 30. júnu 2015 mala Slovenská republika 5 421 433 obyvateľov. V 2. štvrťroku sa v
Slovenskej republike narodilo 13 669 živých detí a zomrelo 12 694 osôb. Prirodzený prírastok
obyvateľstva tak dosiahol 975 osôb. Zahraničnou migráciou získala Slovenská republika 447
osôb (prisťahovalo sa 1 402 a vysťahovalo 955). Celkový prírastok obyvateľov predstavoval
1 422 osôb. Hustota obyvateľstva na Slovensku je 110 obyvateľov / km2.
(zdroj: ŠÚ SR).

Zmenšovanie podielu mladšej populácie a zvyšovanie podielu starších vekových
skupín obyvateľstva (zhoršenie vekovej štruktúry obyvateľstva) môže mať za následok pokles
reprodukčných schopností populácie. Pomer predproduktívnej a poproduktívnej zložky
obyvateľstva, označený ako index vitality, môže okrem iného vypovedať aj o populačných
možnostiach vo výhľade.
Ukazovateľ

k 1.1. 2015

Predproduktívni (0-14 rokov)

112

Produktívny (15-64 rokov)

384

Poproduktívny (65 rokov a viac)

86

Zdroj: obecná štatistika

V súčasnosti má obec 614 obyvateľov, z čoho je 297 mužov a 317 žien. Z hľadiska
členenia obcí podľa veľkostnej štruktúry patrí obec do kategórie do 1000 obyvateľov.
Priemerná hustota osídlenia predstavuje 68,82 obyv./km². Rozloha obce je 854 ha.
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Počet obyvateľov k 31.10.2015
celkový

muži

ženy

Predproduktívny
(0-14)

Produktívny
(15-64)

Poproduktívny
(65 rokov a viac)

614

297

317

118

400

96

Zdroj: obecná štatistika

2.4.2 NÁRODNOSTNÉ ZLOŽENIE OBYVATEĽSTVA
Na základe údajov z tabuľky je možné konštatovať, že v obcí prevažuje v podstatnej
miere slovenská národnosť, ktorá predstavuje približne 90%. Vo veľmi malej miere sú
zastúpené aj iné národnosti. Zastúpenie rómov k 31.12. 2015 predstavuje zhruba 32, čo je
v percentuálnom vyjadrení 5, 21 %. V obci evidujeme 4, 32 % obyvateľov, ktorých príslušnosť
k národnostnej menšine nie je známa.
Podľa strednej prognózy vývoja rómskeho obyvateľstva v SR, vypracovanej Inštitútom
informatiky a štatistiky Infostat v novembri 2002, vzrastie počet Rómov v období rokov
2002 – 2025 asi o tretinu. K zastaveniu prírastku rómskeho obyvateľstva dôjde podľa prognózy
až v roku 2035, kedy by mal celkový podiel Rómov na populácii v SR dosiahnuť 11 %. Nárast
počtu Rómov v obci je spôsobený ich migráciou z miest, kúpou starých rodinných domov,
lacnejším spôsobom života v obci ako je v meste.
Tab. Národnostné zloženie obyvateľstva obce
Počet

podiel v %

438

90,12%

národnosť česká

2

0,41%

národnosť ukrajinská

1

0,21%

národnosť srbská

1

0,21%

národnosť rómska

23

4,73%

Nezistená

21

4,32%

486

100%

Národnostná štruktúra
národnosť slovenská

Spolu
Zdroj: Štatistický úrad SR
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Graf. Národnostné zloženie obyvateľstva obce

Zdroj: Štatistický úrad SR

2.4.3 NÁBOŽENSKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA
K 31.12.2011 sa 35,60 % obyvateľov hlásilo k rímskokatolíckej cirkvi. Druhou
najčastejšie zastúpenou náboženskou štruktúrou je evanjelická cirkev augsburského vyznania,
ktorá predstavuje 33,13%. V obci je dosť početne zastúpená zložka osôb bez vyznania, ktorá
predstavuje zhruba 20% z celkového počtu obyvateľov.
V obci sa nenachádza kostol, občania evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
navštevujú kostol v Hronseku a jedenkrát mesačne sa schádzajú v zrekonštruovanej zborovej
miestnosti v bývalej evanjelickej škole. Rímskokatolícki veriaci navštevujú kostol v Sliači.
Tab. Náboženské zloženie obyvateľstva obce
Náboženská štruktúra obce
Náboženské vyznanie

Počet

podiel v %

Rímsko-katolická cirkev

173

35,60 %

Evanjelická cirkev a.v.

161

33,13 %

Gréckokatolícka cirkev

4

0,82 %

Pravoslávna cirkev

2

0,41 %

Bez vyznania
Iné
Nezistené

96
10
40

19,76 %
2,05 %
8,23 %

Zdroj: Štatistický úrad SR
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Graf. Náboženské zloženie obyvateľstva obce

Zdroj: Štatistický úrad SR

2.4.4 VZDELANIE A VZDELANOSTNẮ UROVEṄ OBYVATEĽSTVA OBCE
Vzdelanostnú štruktúru obce vzhľadom na nedostatočné zdroje aktuálnych informácií
nemožno objektívne zhodnotiť. K dispozícii sú len štatistické ukazovatele z posledného
sčítania obyvateľov z roku 2011. Možno predpokladať, že vzdelanostná úroveň obyvateľstva
za obdobie posledných rokov vzrástla. Vývoj vzdelanostnej štruktúry sa v sledovanom období
vyvíjal smerom k zvyšovaniu počtu obyvateľov s úplným stredným vzdelaním. Nárast bol
zaznamenaný aj v skupine obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním.
Tab. Zloženie obyvateľstva podľa najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania
Najvyšší skončený stupeň školského
vzdelania
Základné vzdelanie
Učňovské (bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
Úplne stredné učňovské, odborné,
všeobecné (s maturitou)
Vyššie odborné
Vysokoškolské vzdelanie
Bez vzdelania
Nezistené

Spolu
66
53
55
146
4
73
85
4

Zdroj: Štatistický úrad SR

12

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľká Lúka

Na základe tabuľky vyjadrujúcej najvyšší stupeň školského vzdelania môžeme
konštatovať, že najväčšiu skupinu obyvateľov tvoria obyvatelia, ktoré dosiahli úplne stredné
učňovské, odborné alebo všeobecne vzdelanie s maturitou. Druhou najpočetnejšie zastúpenou
skupinou sú osoby bez vzdelania. Nasleduje skupina s vysokoškolským vzdelaním.
Obyvatelia, ktoré dosiahli základné vzdelanie predstavujú

13,58 % obyvateľov.

Učňovské vzdelanie bez maturity predstavujú zhruba 11 % z celkového počtu obyvateľov
obce.
Graf. Vzdelanostného zloženie obyvateľstva

Zdroj: Štatistický úrad SR

2.4.5 ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA PODĽA POČÍTAČOVÝCH ZNALOSTÍ
Na základe hodnotenia počítačových znalostí obyvateľstva obce sa dá skonštatovať, že
úroveň znalostí z oblasti práce s textom, s tabuľkami, elektronickou poštou a internetom je
v celku uspokojivá. Až 263 osôb ovláda prácu s internetom a 229 osôb dokáže aktívne
pracovať s elektronickou poštou.
Tab. Úroveň počítačových znalostí
Počítačové
znalosti
Počet

práca s
textom
240

Počítačové znalosti
práca s
práca s elektronickou
tabuľkami
poštou
193
229

Zdroj: Štatistický úrad SR
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Graf. Úroveň počítačových znalostí

Zdroj: Štatistický úrad SR

2.5 NEZAMESTNANOSŤ V OBCI
Nezamestnanosť v obci je na základe zistených údajov na úrovni 14,77 %. Podiel
pracujúcich z celkového počtu obyvateľov je na úrovni 41,60%. Počet evidovaných
nezamestnaných osôb v obci predstavuje 36.
V obci majú zastúpenie aj osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ale sú naďalej
ekonomicky aktívni. Celkový počet ekonomicky aktívnych obyvateľov obce je 237. U 6,74%
obyvateľov sa nepodarilo zistiť aké je ich zaradenie v rámci ich ekonomickej aktivity.
Na základe údajov z obecnej štatistiky môžeme zhodnotiť, že z celkového počtu
nezamestnaných na základe pohlavia prevažujú ženy, ktorých je nezamestnaných 23. V obci
k roku 2015 evidujeme 13 mužov, ktorí nevykazujú žiadnu ekonomickú aktivitu.
Stav nezamestnanosti v obci k 31.11. 2015
Rok
2015
13
Muži
23
Ženy
36
Spolu- počet nezamestnaných
Miera evidovanej
14,77 %
nezamestnanosti (%)

Občania v produktívnom veku
za

prácou

odchádzajú

do

Zvolena, Banskej Bystrice a
Vlkanovej.

V obci sú zamestnaní drobní podnikatelia, poľnohospodári, súkromne hospodáriaci
roľníci zaoberajúci sa obrábaním pôdy a chovom oviec. V obci je silne zakorenená tradícia
rezbárstva z dreva. Hospodársku základňu v obci tvorí niekoľko malých živnostníkov a
malých podnikateľských subjektov, ktoré sa orientujú hlavne na poskytovanie služieb
obyvateľov obce a blízkeho okolia.
14
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V minulosti bola v obci významná poľnohospodárska výroba. Dominantné postavenie
roľníctva je zreteľné v celom historickom vývoji obce. Poľnohospodárske družstvo už v obci
neexistuje, v jeho areáli pôsobí samostatne hospodáriaci roľník – chov oviec (1500 kusov) a
produkcia mlieka a výrobkov z neho. V priestoroch salaša na Hrabine pôsobí tiež samostatne
hospodáriaci roľník – chov oviec (400 kusov). V severnej časti katastra je areál záhradníckych
služieb.
Priemyselná výroba sa nerozvíjala v minulosti, ani v súčasnosti. Okrem malých
podnikateľských subjektov (obchod, pohostinstvo, výroba valašiek, výroba medovníkov,
produkcia medu a výrobkov z neho ) všetky ostatné druhy ekonomickej aktivity obyvateľstva
zabezpečuje okresné mesto Zvolen alebo krajské mesto Banská Bystrica.
Miera nezamestnanosti na území Banskej Bystrice dosiahla v januári roku 2015
úroveň 9, 62 % a v septembri roku 2015 klesla na 7, 26 %. Počet ekonomicky aktívneho
obyvateľstva na celom sledovanom území predstavoval 28 835.
Z tohto počtu najrizikovejšou skupinou je veková kategória od 20-24 rokov a následne
skupina 50-54 rokov. Zo vzdelanostného hľadiska absolventi stredných a vysokých škôl a z
vekového hľadiska občania v preddôchodkovom veku.
Tab. Ekonomicky aktívne obyvateľstvo
Osoby ekonomicky aktívne
Z toho
Materská
Pracujúci
Z toho
Pracujúci
a rodičovská
(okrem
ekonomicky
dôchodcovia
dovolenka
dôchodcov)
aktívni
13
6
202
237
Zdroj: Štatistický úrad SR

Graf. Ekonomicky aktívne obyvateľstvo

Štatistický úrad SR
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Tab. Žiaci, študenti a ostané obyvateľstvo
Žiaci a študenti
Ostatní
z toho
Deti do 16
rokov

Študenti
stredných
škôl

Študenti
vysokých
škôl

Nezistení

Osoby v
domácnosti

Príjemcovia
kapitálových
služieb

88

13

10

15

2

0

Zdroj: Štatistický úrad SR

Graf. Žiaci, študenti a ostané obyvateľstvo

Zdroj: Štatistický úrad SR

2.6 SWOT ANALÝZA
SWOT analýza poskytuje hodnotenie silných a slabých stránok územia, príležitostí a
ohrození v jeho externom prostredí, umožňuje rýchly prehľad východiskovej situácie územia
pred formulovaním stratégie.
Analýza silných a slabých stránok sleduje sú časný stav z hľadiska vnútorných
faktorov, odhaľuje, čo v obci máme pozitívne a negatívne. Silnou stránkou územia sú jeho
prirodzené dispozície a akákoľvek konkurenčná výhoda. Slabou stránkou je to, čo územiu
chýba, alebo čo sa robí nedostatočne v porovnaní s inými.
Analýza príležitostí a ohrození sa zameriava na budúci rozvoj regiónu z hľadiska
vonkajších faktorov, určuje možnosti rozvoja a riziká, s ktorými treba rátať. Príležitosťou
územia je akýkoľvek pozitívny trend, ktorý môže byť impulzom pre jeho ďalší rozvoj v
prípade, že sa nájdu zdroje na jeho realizáciu a bude oň záujem. Ohrozením územia sú
akékoľvek nevýhodné trendy alebo smery vývoja na úrovni regionálnej a národnej.
16
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2.6.1 VÄZBY MEDZI SLABÝMI STRÁNKAMI A OHROZENIAMI
Na základe porovnaní vzájomných väzieb slabých stránok a ohrození z prierezovej SWOT
analýzy obce boli určené:
- najväčšie ohrozenia z vonkajšieho prostredia, ktoré budú negatívne ovplyvňovať najviac
slabých stránok v obci. Aj keď týmto ohrozeniam nebude možné sa vyhnúť, pretože pôsobia
nezávisle od obce, bude treba s nimi rátať a snažiť sa vytvárať vnútorné systémy na
zoslabenie ich pôsobenia.
- najslabšie stránky obce, ktoré budú ovplyvňované najväčším počtom ohrození z vonkajšieho
prostredia. To znamená, že bude potrebné vytvoriť dostatočné vnútorné systémy a opatrenia
na ich posilnenie a starostlivo ich realizovať.
2.6.2 SWOT ANALÝZA- ĽUDSKÉ ZDROJE
SILNÉ STRÁNKY
• ustálený počet,
• záujem obyvateľov bývať a pracovať,
• hrdosť občanov na svoje rodisko,
• záujem mladých ľudí o život a výchovu svojho potomstva na vidieku,
• nižšie životné náklady v porovnaní s mestom,
• kvalifikovaná pracovná sila, časť z nej je v súčasnosti voľnou pracovnou silou,
• záujem občanov o dianie v obci (určitých skupín ľudí),
• ochota spolupracovať na aktivitách obce,
• Materská škola priamo v obci,
• rozličné aktivity Materskej školy – pomoc pri kultúrnom rozvoji obce,
• záujem o voľnočasové aktivity,
• vysoké kultúrne a športové povedomie obyvateľstva,
• účasť občanov na organizovaných kultúrnych a športových akciách,
• podpora športu zo strany samosprávy,
• vhodné priestory pre voľnočasové podujatia,
• záujem občanov o modernizáciu športových zariadení,
• fungovanie záujmových skupín folklórnej skupiny z Veľkej Lúky Veľkolučianka, OKF
Veľká Lúka, ZPOZ.
17
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SLABÉ STRÁNKY
• oslabovanie a zmena hodnôt v rodine,
• prehlbovanie sociálnych rozdielov obyvateľstva,
• nízka životná úroveň a vysoká nezamestnanosť,
• relatívne vysoká nezamestnanosť,
• ťažké uplatnenie absolventov škôl v praxi,
• nedostatok aktivačných programov pre nezamestnaných,
• nedostatok voľných pracovných miest a informácií o nich,
• strata počtu obyvateľstva emigráciou,
• nízka úroveň účasti obyvateľstva na správe obce,
samosprávy, chýba komunitné centrum,
• nedostatočné budovanie partnerstiev,
• chýba systém výchovy k hrdosti na obec a región,
• nesúlad financií a potrieb občanov,
• nedostatočná vzájomná komunikácia občan – samospráva,
• na MŠ chýbajú alternatívne formy vyučovania,
• nedostatok dobrovoľných krúžkov so zameraním na obnovua udržanie kultúrnych a
ľudových tradícií,
• nedostatočný prístup obyvateľov do Internetu,
• neuplatnenie mladých na trhu práce,
• nárast počtu východných problémov u detí a mládeže,
• deformácia vzťahu rodina – škola,
• absencia rôznorodých kultúrno-spoločenských aktivít,
• absencia centra voľného času pre deti a mládež,
• obmedzené finančné zdroje na podporu kultúry a športu,
• nedostatočne využívané prírodné zdroje pre oddych,
• nedostatok priestorov na voľnočasové aktivity.
PRÍLEŽITOSTI
• výhodná prímestská poloha
• jedinečné kultúrne dedičstvo obsiahnuté v ľudovej kultúre a tradíciách obce i celého
regiónu,
18
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• záujem obyvateľov o kultúrne dedičstvo obce,
• ľudský potenciál vo folklórnych súboroch, ľudových remeslách,
• existencia fondu na podporu rozvoja bývania,
• budovanie partnerstiev v obci a tiež s okolitými subjektmi,
• rozvoj informačných technológií – lepší prístup k informáciám (poradenstvo, vzdelanie,
zamestnanie),
• finančné prostriedky štátu na rekvalifikáciu nezamestnaných.
OHROZENIA
• výrazný pokles pôrodnosti, postupné starnutie obyvateľov,
• sťahovanie sa občanov do mesta, do zahraničia,
• odchod kvalifikovanej pracovnej sily z obce,
• zle uskutočnená reforma financovania školstva, zdravotníctva a verejnej správy,
• zatváranie školských a zdravotníckych zariadení,
• zníženie kúpyschopnosti občanov v oblasti služieb, vzdelania,
• smerovanie ku konzumnému spôsobu života,
• postupná strata miestnej identity a záujmu o dianie v obci,
• strata záujmu o udržanie tradičných ľudových remesiel.
2.6.3 SWOT ANALÝZA EKONOMICKÉ ZDROJE OBCE

SILNÉ STRÁNKY
• blízke administratívne centrum - mesto Zvolen,
• ekonomický a hospodársky rozvoj obce nadväzuje na rozvojový dokument mesta Zvolen
• výhodná geografická poloha obce,
• počet a štruktúra MSP v obci,
• tradícia rôznych druhov remesiel,
• existencia ďalších voľných plôch a priestorov pre rozvoj MSP,
• obec je známa spevom a tancom,
• zachované prírodné a kultúrne pamiatky,
• kultúrny, historický, prírodný a ľudský potenciál pre rozvoj turizmu,
• atraktívne podmienky pre rozvoj cestovného ruchu – prírodné danosti, kultúrne a športové
aktivity, zaujímavosti v okolí,
19
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• prítomnosť zaujímavých lokalít,
• dobrá dopravná dostupnosť.
SLABÉ STRÁNKY
• slabá informovanosť občanov a ostatných subjektov na území obce o dianí v obci,
• nedostatočná vybavenosť občianskymi službami,
• absencia základnej školy a zdravotníckeho zariadenia.
• nedostatočné zhodnocovanie majetku obce (voľné plochy a budovy), chýba koncepcia
využitia,
• nezáujem a nerozhodnosť obyvateľov pri vstupe do podnikania (slabá pomoc zo strany štátu
a EÚ začínajúcim podnikateľom),
• nedostatok informácií a motivácie obyvateľstva v oblasti možností podnikania pre
začínajúcich podnikateľov,
• veľká rozdrobenosť pozemkového vlastníctva,
• chýba stratégia obce v oblasti cestovného ruchu,
• nedostatočná propagácia a profilácia obce ako destinácie cestovného ruchu,
• nefungujúce partnerstvá v oblasti cestovného ruchu,
• len tranzitné miesto pre turistov (krátkodobé pobyty),
• chýba komplexná ponuka služieb a produktov cestovného ruchu v obci a jej okolí pre rôzne
cieľové skupiny návštevníkov, vrátane služieb vyššieho štandardu,
• chýba stratégia obce v oblasti starostlivosti o kultúrne a prírodné dedičstvo,
• nevyužívané objekty cestovného ruchu v obci a okolí.

PRÍLEŽITOSTI
• vstup SR do EÚ, vyšší rating štátu,
• záujem investorov a turistov o nové členské štáty EÚ,
• lepšie podmienky pre podnikanie v novom daňovom systéme,
• postupné zvyšovanie kúpnej sily obyvateľstva,
• možnosti využívania fondov EÚ,
• efektívnejšie využívanie a zhodnotenie majetku obce,
• vytvorenie partnerstiev pre rozvoj služieb a cestovného ruchu,
• blízkosť a spolupráca s okolitými atraktívnymi regiónmi,
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• využitie potenciálu pre rozvoj vidieckeho turizmu, rastúci záujem o vidiecky turizmus,
• využitie kultúrneho dedičstva pre formovanie kultúrneho povedomia a rozvoj cestovného
ruchu.
• propagácia obce - využitie ľudových tradícií, tradičných remesiel, miestneho folklóru a
prírodného bohatstva.

OHROZENIA
• nedostatočná politika štátu v oblasti malého a stredného podnikania,
• nízka reálna šanca firiem získať financie z fondov EÚ mimo BA regiónu,
• prípadný nezáujem investorov,
• nárast konkurencie vplyvom vstupu SR do EÚ,
• nutnosť splnenia noriem EÚ (zlá technologická vybavenosť),
• vysoké investície miest do zlepšenia občianskej vybavenosti,
• zvyšovanie atraktivity mesta, vyľudňovanie vidieka,
• pokračujúci odchod kvalifikovanej pracovnej sily z obce,
• rýchly rast cien produktov a služieb,
• rýchlejší rozvoj cestovného ruchu v okolitých regiónoch,
• ohrozenie kultúrnych pamiatok a narušenie kultúrnej kontinuity našou generáciou (konflikt
komercia - kultúra).
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3. STRATEGICKÁ ČASŤ - MATERIÁLNE A FINANČNÉ ZDROJE
OBCE

3.1 STRATÉGIA ROZVOJA OBCE
Stratégia rozvoja obce vychádza zo súčasnej situácie. Jedná sa hlavne o ekonomickosociálnu oblasť, ktorá je v súčasnosti najkritickejšia. Stratégia sa opiera o vytvorenie nových
pracovných príležitostí, čim sa situácia v obci stabilizuje a to následne môže viesť
k intenzívnemu rozvoja. V rámci stratégie je potrebné určiť víziu rozvoja obce v horizonte 15
nasledujúcich rokov.
Vízia musí každému jasným jazykom predostrieť predstavu o budúcnosti regiónu,
o jeho činnosti, živote v ňom, zameraní rozvoja, preferovaní podnikateľských aktivít, kvalite
ľudského života. V rámci EÚ musí v priebehu 10 - 15 rokov kvalita ľudského života v obci
dosiahnuť štandardnú úroveň.
3.2 STRATEGICKÉ CIELE
- vybudovanie kanalizácie,
- rekonštrukcia KD – zateplenie, odizolovanie, výmena okien, výmena strechy aj s krovom,
nový strop, vybudovanie podkrovia pre voľnočasové aktivity,
- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice,
- rekonštrukcia Obecného úradu- zateplenie a nadstavba,
- rekonštrukcia futbalových šatní a realizácia multifunkčného ihriska,
- rekonštrukcia zvonice,
- doplnenie prvkov detského ihriska a jeho oplotenie,
- dobudovanie križovatky a prechodov pre chodcov a chodníkov na hlavnej križovatke v obci,
- vybudovanie poldra nad obcou ako protipovodňové opatrenia,
- rekonštrukcia existujúcej Materskej školy,
- rozšírenie kapacít Materskej školy,
- dobudovanie chodníkov v obci,
- rekonštrukcia miestnych komunikácií,
- dobudovanie verejného osvetlenia,
- rekonštrukcia odvodňovacích kanálov,
- protipovodňová ochrana na toku Lukavica,
22
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- rekonštrukcia Domu smútku,
- vybudovanie zberného dvora,
- rekonštrukcia vodovodu v obci,
- doplnenie kontajnerov pre triedený zber,
- doplnenie služieb pre občanov (väčšia predajňa potravín, služby doktora a pod.),
- denný stacionár pre seniorov ,
- welness centrum,
- vybudovanie bowlingového centra,
-vybudovanie parkoviska,
- vybudovanie multifunkčného ihriska, tenisových kurtov a plaveckého bazénu,
- zriadenie detských jaslí,
- zavedenie širokopásmového internetu,
- zabezpečenie informovanosti občanov o dianí v obci prostredníctvom miestnych novín,
- zriadenie kina v kultúrnom dome,
- zabezpečenie záhradkárskej techniky na údržbu verejnej zelene,
- zriadenie obecného kompostoviska.
3.3 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
Občianska vybavenosť, ktorou obec disponuje, je na základnej úrovni. V obci sa
nachádza predajňa potravinárskeho tovaru, pohostinské odbytové stredisko, ihrisko pre futbal,
knižnica a Materská škola. Obec je vybavená sieťovými rozvodmi ako verejný vodovod a
rozvodná sieť plynu.
Dostupná vybavenosť obce je situovaná
v tzv. centre obce. V tomto „centre“ je
sústredená vybavenosť obce, ktorá pozostáva
zo sály kultúrneho domu, knižnice, obchodu a
pohostinstva. Centrum obce je v podstate
vytvorené na križovatke cesty III/06616 – jej
dvoch vetiev, a to západné - východnej vetvy
Sliač – Lukavica a severnej vetvy – Sliač –
Veľká Lúka – Hronsek. Plochy verejnej zelene
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sú zastúpené zeleňou pozdĺž toku Lukavica, zeleňou cintorína a zeleňou okolo obecných
objektov a verejných priestranstiev.

Obec je elektrifikovaná, VN rozvody, NN rozvody a trafostanice sú prevažne v správe
SSE – Distribúcia a.s. , Žilina, má vybudovaný STL plynovod v správe SPP – Distribúcia a.s.
Bratislava, a vodovodnú sieť, ktorá je v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej
spoločnosti a.s., závod 01, Banská Bystrica. Obec nemá vybudovanú kanalizáciu a ČOV.
Obec má vybudované verejné osvetlenie a verejný rozhlas.
V rámci budúceho pozitívneho rozvoja obce je vhodné posilniť poskytovanie služieb
súvisiacich s cestovným ruchom a rekreáciou, išlo by so služby ubytovacie, stravovacie
a služby s tým súvisiace.
Tab. Zariadenia občianskej vybavenosti
Zariadenie občianskej vybavenosti
Zariadenie

počet

Potraviny
Pohostinstvo
Dom smútku
Futbalové šatne
Požiarna zbrojnica

1
2
1
1
1

3.3.1 SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
V obci neexistuje zdravotné zariadenie, ktoré by zabezpečovalo potrebnú zdravotnú
starostlivosť jej obyvateľov. Zabezpečenie sociálnych a zdravotných služieb umožňuje
zdravotný obvod na Sliači.
3.3.2 KULTÚRA A ŠPORT
Obec bola oddávna významným reprezentantom kultúrnych hodnôt, zásluhou
jedinečnosti ľudovej kultúry, tradícií a príťažlivej kultúrnej krajiny.
Súčasťou kultúrneho dedičstva je národná kultúrna pamiatka zapísaná v Ústrednom
zozname pamiatkového fondu SR – zvonica murovaná + drevená. Zvonica patrí k
najvýraznejším objektom, ktoré sú v obci situované, bola postavená v roku 1863. Najstarší
dom situovaný obci pochádza približne z roku 1400. K pozostatkom kultúry predkov patrí aj
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novo zrekonštruovaná evanjelická škola, ktorá v súčasnosti plní funkciu zborovej miestnosti
evanjelickej cirkvi a raz mesačne sa v nej schádzajú veriaci na bohoslužbu.
Kultúrne aktivity v obci sú zabezpečované Zborom pre občianske záležitosti, ktoré
a kultúrnou komisiou vytvorenou obecným zastupiteľstvom. Kultúrne

v obci pôsobí

povedomie občanov reprezentuje knižnica, ktorá sa v obci nachádza a ktorá je otvorená jeden
deň v týždni. Všetky kultúrne podujatia a celoročné akcie sa v obci realizujú v obecnom
kultúrnom dome.
Kultúrne dedičstvo
Z pamiatkového hľadiska obec nepatrí medzi vyhľadávané lokality. Nachádza sa tu
národná kultúrna pamiatka zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu:
• zvonica murovaná + drevená,
• pamätná tabuľa padlých hrdinov SNP.
V obci sa uskutočňujú nasledovné kultúrne podujatia:
Január

Jubilanti

Všetky akcie a kultúrne, či spoločenské

Február

Karneval

podujatia sa realizujú a uskutočňujú pod záštitou

Jún

MDD

ZPOZ, Kultúrnej komisie Obecného úradu a tiež

Júl

Velkolúcky deň

Dobrovoľného hasičského zboru. Vďaka dobrej

Október

Mesiac úcty k starším

dostupnosti do krajského mesta Banská Bystrica

November

Pamiatka zosnulých

a okresného mesta Zvolen majú občania možnosť

December

Mikuláš

navštevovať kultúrne inštitúcie a podujatia aj vo
vyššie uvedených mestách a ich blízkom okolí.

Uvítanie do života
Priebežne

Záujmovú

Gratulácie jubilantom

Športové vyžitie umožňuje kúpeľné mesto Sliač

Gratulačné pohľadnice

a rieka Hron.

činnosť

v oblasti

kultúry

rozvíjajú najmä:
•

Folklórna skupina z Veľkej Lúky

•

Dobrovoľný hasičský zbor,

•

OFK Veľká Lúka (futbalový športový tím)
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Šport je veľmi široká oblasť činností, ktorými
občania trávia svoj voľný čas a udržujú si svoju
fyzickú kondíciu. V obci sa rozvíjali viaceré druhy
športu. K najrozšírenejším medzi verejnosťou patrí
futbal, stolný tenis a turistika.

OFK V. Lúka
História futbalu v obci siaha až do roku
1954. FK Veľká Lúka je súčasťou súťaže v
oblastnom futbalovom Zväze Zvolen.
Futbalové družstvo je účastníkom

III.

triedy a trénuje na futbalovom štadióne, ktoré
už v minulosti prešlo viacerými úpravami
a ktoré disponuje sociálnymi zariadeniami.

Dobrovoľný hasičský zbor
Na území obce pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor, členovia DHZ sa každoročne zúčastňujú
súťaží hasičských družstiev, v ktorých často krát obsadili popredné miesta. Členskú základňu
tvorí 63 členov. Členom DHZ slúžia obecné priestory. Rozvody vody opatrené hydrantmi v
obci zabezpečujú dostatok vody na hasenie požiarov v súlade s platnými predpismi.
V obci má dlhoročnú tradíciu aj stolný tenis, ktorý reprezentujú dve družstvá. Každoročne
sa vďaka DHZ organizuje stolnotenisový turnaj,
ktorý je známy svojou početnou účasťou.
Obec je súčasťou občianskeho združenia pod
názvom Lieska. Cieľom združenia je podpora a
koordinácia

spoločného

postupu

v

oblasti

regionálneho rozvoja s dôrazom na prípravu
regiónu na prístup LEADER a jeho využitie pre
koordinovaný rozvoj územia na princípe verejno-súkromného partnerstva. Členmi
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občianskeho združenia Lieska sú tiež Lieskovec, Sliač, Čerín Sebedín – Bečov, Lukavica,
Kováčová a Sielnica.
3.3.3 VÝCHOVA A VZDELÁVANIE
Predškolské vzdelávanie s celodennou výchovou v obci poskytuje Materská škola,
ktorú navštevujú deti vo veku od troch do šesť rokov a deti s odloženou povinnou školskou
dochádzkou. Zriaďovateľom Materskej školy je obec. Je zriadená v rodinnom dome. Jej
vybavenosť je na veľmi dobrej úrovni vďaka značným investíciám. Kapacita zariadenia je 15
detí a má charakter jednotriedky. V zriadenej Materskej škole, ktorej prevádzková doba je od
6:20 do 16:00 hod., pracujú dve pedagogické pracovníčky a jeden správna zamestnankyňa.
Riaditeľka:

Mgr. Jarmila Hudáková

Učiteľka:

Martina Zaušková

Správny zamestnanec:

Iveta Kíšiková

Priestor, na ktorom sa nachádza Materská škola, je zmodernizovaný a vybavený
záhradnými hračkami, drevenými preliezačkami, altánkom, pieskoviskom, futbalovými
bránkami a basketbalovým košom. V areály
MŠ sa vybudoval mierny svah, ktorý slúži
na zimné a letné športové aktivity. V zadnej
časti dvora je vytvorená ekoplocha, ktorá je
značne využívaná k edukačnej činnosti.
Pedagogická

činnosť

školského

vzdelávacieho programu umožňuje denne
rozvíjať osobnostné kvality dieťaťa a to v
poznávaní samého seba, sveta ľudí, prírody a kultúry. Program je integrovaný do štyroch
tematických okruhov, ktoré sa vzájomne prelínajú a dopĺňajú:
• Ja som,
• Ľudia,
• Príroda,
• Kultúra.
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Súčasťou výchovy a vzdelávania je zdravotná a environmentálna stránka edukačného
procesu, ktorý je možné považovať za prílohy školského vzdelávacieho programu.
Základná škola sa v obci nenachádza. Vzdelávanie a výchova je zabezpečené v
prevažnej miere v školskom obvode, ktorý patrí kúpeľnému mestu Sliač, kde väčšina žiakov
absolvuje na základných školách povinnú školskú dochádzku .

3.4 HOSPODÁRSTVO
Služby pre obyvateľov obce a blízkeho okolia sú zabezpečované prostredníctvom
niekoľkých malých živnostníkov a malých podnikateľských subjektov.
Výrobné plochy reprezentuje areál bývalého poľnohospodárskeho družstva na
severovýchodnom okraji obce. Areál je využívaný súkromne hospodáriacim roľníkom pre
chov hovädzieho dobytka. Zámerom využívania tohto družstva je čiastočnej transformácia na
agroturistický areál, ktorý ponúka rozšírené služby.
V katastrálnom územi obce je obhospodarovaných 535,30 ha poľnohospodárskej
pôdy, z toho je 228, 82 ha orná pôda a 296,46 ha sú trvalé trávne porasty.
Živočíšna výrobu reprezentuje tradícia chovu oviec v bývalom areáli družstva a na
salaši Hrabina. Činnosť samostatne hospodáriacich roľníkov zabezpečuje produkcie mäsa
a mlieka, ktorých pomer sa prispôsobuje trhu.
Na poľnohospodárskej pôde sa pestujú krmoviny a obilniny. Špeciálnu časť tvoria
záhradnícke služby – pestovanie okrasných drevín a kvetov.

Tab. Obhospodarovaná pôda
Obhospodarovaná pôda

Ostatné

poľnohospodárske

odvetvia

Poľnohospodárska pôda

535, 30 ha

(ovocinárstvo, záhradníctvo, vinohradníctvo a

Orná pôda

228, 82 ha

pod.) sa v rozsahu významnejších podnikov

Trvalé trávne porasty

296, 46 ha

alebo plôch nevykonávajú.

3.5 DOMOVÝ A BYTOVÝ FOND
Funkciu bývania v obci môžeme charakterizovať ako tradičnú zástavbu rodinných
domov a to zväčša jednopodlažných. V obci sa nenachádzajú žiadne bytové domy.
V obci je 207 rodinných domov a 6 rodinných domov zrealizovaných, ale zatiaľ
neskolaudovaných. Na základe ukazovateľov bývania je možné konštatovať, že na jeden byt v
obci v priemere pripadá 2,4 osôb.
28

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľká Lúka

Hlavnými prioritami v oblasti bývania je zvýšenie kvality bývania, podpora
individuálnej bytovej výstavby (domov), výstavba technickej infraštruktúry a výstavba
bývania pre osobitné skupiny obyvateľstva, ktorou sú v tomto prípade mladé rodiny.
Intenzita novej bytovej výstavby sa v posledných rokoch zvýšila. V budúcnosti možno
za istých okolností predpokladať nárast dopytu po nových bytoch. V posledných rokoch je
v obci jasne badateľný relatívne veľký stavebný rozvoj, hlavne výstavbou rodinných domov.
Tento vývoj je poznamenaný novými spoločensko-ekonomickými podmienkami po r. 1989.
Napomôcť tomu by mohol aktuálny trend sťahovania obyvateľov miest do okolitých
vidieckych obcí.
Ďalším zdrojom dopytu po nových bytoch bude pokračujúci trend znižovania počtu osôb
na domácnosť a rast priemernej obytnej plochy na obyvateľa.

3.6 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

3.6.1 ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU
Obec Veľká Lúka je napojená na elektrickú energiu zo vzdušnej 22 KV VN linky č.
348 Vlkanová RZ Lieskovec, ktorá prechádza západným okrajom katastrálneho územia.
Z hlavnej trasy VN linky sú napojené existujúce TS vzdušnými VN prípojkami ako koncové
TS. Na území obce je 5 trafostaníc z rôznymi výkonmi transformátora, z toho 1 v bývalom
areáli družstva.
Existujúce NN rozvody obce sú vzdušné a káblové. Tie sú umiestnené v chodníkoch a
zelených pásoch jednotlivých ulíc, v súbehu s ďalšími inžinierskymi sieťami. Staršie rozvody
sú ešte vzdušné, na betónových stĺpoch, napájané z uvedených TS.
3.6.2 ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU
Obec Veľká Lúka je zásobovaná pitnou vodou z nadradenej vodárenskej sústavy , t.j.
skupinového vodovodu Vlkanová – Hronsek – Veľká Lúka. Správcom vodovodu v obci je
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Banská Bystrica.
Na území obce je jeden vodojem o objeme 100m3 , ktorý je v súčasnosti z dôvodu
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netesnosti akumulačných nádrží prevádzkovaný ako prietočný, tzn. bez akumulácie vody.
Rozvodná vodovodná sieť v obci má dĺžku 6,59 km a je z nej napojených 159 kusov prípojok.
Tvrdosť vody – 2,89 mmmol/ l 16,20 dH – tvrdá voda.
3.6.3 ODVÁDZANIE A LIKVIDÁCIA ODPADOVÝCH VÔD
V obci nie je vybudovaná kanalizačná sieť. Odvádzanie a likvidáciu odpadových vôd
realizujú rodinné domy prostredníctvom vlastných čističiek odpadových vôd, ktoré sú
zaústené do potoka Lukavica. Ostatné domy v obci majú žumpy, ktorých obsah je likvidovaný
v súlade s legislatívou.
V súlade splatnou legislatívou S R je nevyhnutné do budúcnosti riešiť koncepčne
likvidáciu splaškových vôd vybudovaním obecnej kanalizácie s ČOV.
Dažďové vody sú odvádzané povrchovými rigolmi do potoka a v prípadoch, ak sa v
blízkosti domu nenachádza odvodňovací kanál alebo technické parametre kanála neumožňujú
odviesť vodu do odvodňovacieho kanála, voda z povrchového odtoku je zvedená do terénu v
rámci pozemku majiteľa. Na pozemku majiteľov domov sú pre tieto účely vybudované
trativody, resp. vsakovacie objekty.
3.6.4 ZÁSOBOVANIE PLYNOM
Obec patrí medzi plynofikované obce. Je zásobovaná regulačnou stanicou RS Sliač –
Kúpele 3700 2/2. Hlavným distribučným plynovodom je STL plynovod s maximálnym
prevádzkovým tlakom do 100 kPa DN 100.
Na plynovod je napojená občianska vybavenosť sídliaca v obci, čo má priaznivý
dopad na čistotu ovzdušia v obci. Obec má v pláne komplexne riešiť zásobovanie plynom v
novo navrhovaných lokalitách, pričom sa budú rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma.
3.6.5 TELEKOMUNIKÁCIE
Z hľadiska telekomunikácií je obec začlenená priamo do miestneho telefónneho
obvodu Zvolen, ktorý je súčasne aj sídlom uzlového telefónneho obvodu. Miestne rozvody sú
zrealizované metalickými inštalačnými káblami uloženými v zemi vedľa miestnych
komunikácii, alebo vzdušnými rozvodmi v obci.
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Príjem rozhlasového a TV signálu v súčasnosti sa zabezpečuje prostredníctvom
individuálnych antén. Existujúce rozvody obecného rozhlasu sú totožné s trasou vonkajšieho
osvetlenia. Napojené sú z rozhlasovej ústredne, ktorá je v budove Obecného úradu.
Telekomunikační operátori v obci

Internetové pripojenie je v obci riešené

Slovak Telekom, a.s., Bratislava

individuálne, obyvatelia majú prístup k internetu

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

prostredníctvom: súkromných WiFi pripojení,

O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava

telefónneho pripojenia DSL a cez mobilných

4ka, SWAN, a.s., Bratislava

operátorov.
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5. FINANČNÁ ČASŤ - EKONOMICKÉ ZDROJE OBCE
5.1. Zdroje financovania rozvojových programov
Rozvojové programy budú financované z nasledujúcich zdrojov:
a) zo štátnych účelových fondov,
b) z účelových fondov BBSK,
c) z rozpočtu obce,
d) z prostriedkov fyzických osôb,
e) z prostriedkov právnických osôb,
f) z bankových úverov,
g) z iných prostriedkov, ak to ustanoví osobitný predpis,
h) z finančných prostriedkov fondov EÚ poskytované podľa osobitných predpisov.
5.2. FINANČNÝ PLÁN
Jednou z kľúčových otázok realizácie programu rozvoja obce je schopnosť obce
v priebehu jeho realizácie zaistiť zdroje na financovanie strategických úloh. Na tieto úlohy
bude zabezpečované financovanie zo zdrojov v rámci rozpočtu obce, ktoré sú však
obmedzené a prostriedky štátneho rozpočtu. Vedenie obce bude vyhľadávať aj iné možnosti
financovania svojich aktivít vo forme sponzorských darov a individuálnej pomoci od
podnikateľských subjektov. Na finančné zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce je
možné použiť prostriedky štátneho rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtu samosprávneho kraja,
rozpočtu obce, prostriedky fyzických osôb, úvery a príspevky medzinárodných organizácií.
Dôležitým zdrojom sú však vlastné prostriedky obce. Vlastné obecné prostriedky sa
musia stať základným kapitálom pre získavanie ďalších zdrojov v dodatočných režimoch
a postupoch. Úlohou vedenia obce je na financovanie strategických cieľov zabezpečiť
finančné zdroje vo forme nenávratných dotácií a grantov. Jedná sa hlavne o zdroje
poskytované z Európskych štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Obec sa bude
intenzívne venovať aj iným podporným fondom, ktoré poskytuje vláda SR ako drobné
výpomoci a dotácie.
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Stanovenie potrebných finančných zdrojov na realizáciu jednotlivých opatrení bude
indikatívne podľa jednotlivých problémových oblastí. Základnou úrovňou prepočtov potreby
finančných zdrojov je úroveň opatrení, pričom alokácia zdrojov pre úroveň problémovej
oblasti vznikne súčtom alokácií pre opatrenia v jednotlivých problémových oblastiach.
Pri tvorbe finančného plánu programu rozvoja obce je všetkých dielčích krokoch jeho
tvorby potrebné spolupracovať pri získavaní informácií s Ministerstvom financií SR, prípadne
s ďalšími ústrednými orgánmi štátnej správy.
Indikatívne alokácie pre jednotlivé problémové oblasti Programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja obce je potrebné stanoviť podľa ich reálneho rozsahu
a predbežne ocenenej náročnosti, s prihliadnutím k významovým prioritám odsúhlaseným
zastupiteľstvom obce.
5.3. ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE PROGRAMU ROZVOJA OBCE
Realizácia programu bude pozostávať z vykonania plánovaných aktivít. Pôjde o akcie
investičného charakteru alebo rozvojového charakteru. Plán aktivít tzv. Akčné plány sú
plány, ktoré v logickom poradí uvádzajú jednotlivé činnosti, ktoré je potrebné vykonať pre
úspešnú realizáciu daného rozvojového zámeru.

Kontrola

a vyhodnotenie

bude

spočívať

v pravidelnom

zhodnotení

plnenia

plánovaných strategických zámerov a cieľov tvorcami a realizátormi programu podľa
prijatého harmonogramu. Aby bolo možné monitorovať realizáciu programu a posúdiť
plnenie jeho cieľov, je nutné určiť množinu ukazovateľov, o ktorých musí byť rozhodnuté
v dostatočnom predstihu pred realizáciou programu, aby mohli byť príslušné údaje
zhromažďované.
Realizáciu jednotlivých aktivít a úloh v rámci strategických cieľov obce bude
organizovať vedenie obce so svojim administratívnym

kolektívom. Pre realizáciu

konkrétnych úloh bude spolupracovať s externými odborníkmi a firmami, ktoré majú
dlhodobé skúsenosti s manažmentom a riadením projektov.
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Kontrola plnenia úloh a strategických zámerov bude spočívať v pravidelnom
vyhodnocovaní a monitoringu plnenia. Tieto činnosti budú predkladané na príslušné
zasadnutia obecného zastupiteľstva, kde budú podrobne analyzované a vyhodnocované.
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4. PROGRAMOVÁ ČASŤ
ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE
OPERAČNÝ PROGRAM IROP
Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
priorita č. 1.1: Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s
infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov.
priorita č. 1.2: Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a
nízkouhlíkových dopravných systémov.
Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
priorita č. 2.1: Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry.
(zabezpečenie sociálnej starostlivosti o starších ľudí - denný stacionár)
priorita č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného
vzdelávania.
Prioritná os č. 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
priorita č. 3.1: Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť.
(podporiť ponuku jedinečných atrakcií ako welness, bowlingové centrum, tenisové kurty,
vyhliadkové veže)
Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
priorita č. 4.1: Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania
energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v
sektore bývania.
(rekonštrukcia existujúcej Materskej školy a rozšírenie jej kapacít)
(rekonštrukcia Obecného úradu- zateplenie, nadstavba)
(rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice)
(zriadenie vykurovacieho systému v kultúrnom dome)
(rekonštrukcia kultúrneho domu- odizolovanie, výmena okien, výmena strechy aj s krovom,
nový strop, vybudovanie časti podkrovia pre voľnočasové aktivity)
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priorita č. 4.2: Investovanie do sektora vodného hospodárstva,
(vybudovanie poldra nad obcou ako protipovodňového opatrenia)
(vybudovanie kanalizácie v obci)
(rekonštrukcia odvodňovacích kanálov)
(protipovodňová ochrana na toku Lukavica)
priorita č. 4.3: Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest,
oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít.
Prioritná os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou
priorita č. 5.1: Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou.
Prioritná os č. 6: Technická pomoc
OPERAČNÝ PROGRAM INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Prioritná os 1: Železničná infraštruktúra.
(podpora obnovy železničnej osobnej prepravy)
Prioritná os 2: Cestná infraštruktúra.
(dobudovanie križovatky a prechodov pre chodcov na hlavnej križovatke)
(vybudovanie chodníkov v obci)
(doplnenie a rekonštrukcia miestnych komunikácií )
(pripravenie pozemkov na výstavbu rodinných domov a infraštruktúry pre novú IBV)
Prioritná os 3: Verejná osobná doprava.
Prioritná os 4: Infraštruktúra vodnej dopravy.
Prioritná os 5: Železničná infraštruktúra (mimo ten-t core).
Prioritná os 6: Cestná infraštruktúra (mimo ten-t core).
Prioritná os 7: Informatizácia spoločnosti.
(širokopásmový internet)
Prioritná os 8 : Technická pomoc.
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OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE
Prioritná os 1: Vzdelávanie
1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku
kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu.
1.2 Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy.
1.3 Zlepšenie kvality, efektívnosti a prístupu k terciárnemu a ekvivalentnému vzdelávaniu.
1.4 Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny.
Prioritná os 2: Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
2.1 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v
procese vzdelávania alebo odbornej prípravy.
Prioritná os 3: Zamestnanosť
IP 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo
nezamestnaných a osôb.
(podpora podnikateľských aktivít ,malých firiem a živnostníkov)
(zriadenie doplnkových služieb pre občanov)
IP 3.2 Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach.
IP 3.3 Modernizácia inštitúcií trhu práce.
Prioritná os 4: Sociálne začlenenie
4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a
zlepšenie zamestnateľnosti.
4.2. Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane
zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu.
(zabezpečenie sociálnej starostlivosti o starších ľudí - denný stacionár)
Prioritná os 5: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
IP 5.1 Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia.
Prioritná os 6: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít.
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6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v
mestských a vidieckych oblastiach.
6.2 Poskytovanie podpory sociálnych podnikov.
OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry
1.1

Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky

environmentálneho acquis Únie.
(zriadenie obecného kompostoviska)
(zabezpečenie techniky na údržbu verejnej zelene)
(zriadenie zberného dvora a doplnenie kontajnerov pre triedený zber)
1.2

Investovanie

do

sektora

vodného

hospodárstva

s

cieľom

splniť

požiadavky

environmentálneho acquis.
1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj
prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry.
1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a
dekontaminácie opustených priemyselných areálov.

Prioritná os 2: Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu
pred povodňami
2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov.

Prioritná os 3: Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti
mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzanie vzniku katastrof a
vyvíjanie systémov zvládania katastrof.

Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
4.1 Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov.
4.2 Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov
v podnikoch.
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4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z
obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach.
4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území.
4.5 Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie.
Prioritná os 5: Technická pomoc
OPERAČNÝ PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA
Prioritná os 1: zvýšenie konkurencieschopnosti sektora poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva
opatrenie 1.1 Modernizácia fariem.
opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného
hospodárstva.
opatrenie 1.3 Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva.
opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov.
opatrenie 1.5 Odbytové organizácie výrobcov.
opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity.
opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb.

Prioritná os 2: zlepšenie životného prostredia a krajiny
2.1 opatrenia zamerané na trvalo udržateľné využívanie poľnohospodárskej pôdy.
2.2 opatrenia zamerané na trvalo udržateľné využívanie lesnej pôdy.
Prioritná os 3: kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho
hospodárstva
opatrenie 3.1 diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam.
opatrenie 3.2 podpora činnosti v oblasti vidieckeho ruchu časť a resp. časť b.
(rekonštrukcia zvonice)
(rozvoj agroturistiky)
(dobudovanie centra obce)
opatrenie 3.3 vzdelávanie a informovanie, rozvoj finančnej gramotnosti občanov.
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skupina opatrení 3.4 obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb.
opatrenie 3.5 získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja
územia.

Prioritná os 4: Leader
opatrenie 4.1 implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia.
opatrenie 4.2 vykonávanie projektov spolupráce.
opatrenie 4.3 chod miestnej akčnej skupiny.

ENVIRONMENTÁLNY FOND
A Oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízko emisných zdrojov pre
rok 2016.
Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania
obnoviteľných zdrojov pre rok 2016.
Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia pre rok 2016

.

B Oblasť: Ochrana a využívanie vôd
Čistiarne odpadových vôd a verejné kanalizácie pre rok 2016.
Vodovody pre rok 2016.
Protipovodňová ochrana – Opatrenia na vodnom toku pre rok 2016.
Rybárstvo pre rok 2016.
C Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva
Uzavretie a rekultivácia skládok pre rok 2016.
Predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov pre rok 2016.
Zavedenie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberného dvora (bez zhromažďovania
kovov) a dotrieďovacích zariadení pre rok 2016.
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom pre rok 2015.
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D Oblasť: Ochrana prírody a krajiny
Ochrana prírody a krajiny pre rok 2016.
Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia pre rok 2016.
F Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu
životného prostredia
Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia pre
rok 2016.
G Oblasť. Zelená investičná schéma
H Oblasť: Environmentálne záťaže
Odstraňovanie environmentálnych záťaží pre rok 2016.
L Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.
Uvádzané strategické zámery plánujeme financovať prípadne aj z iných podporných
fondov, ktoré budú v rámci SR k dispozícií. (Enviromenmentálny fond, Program rozvoja
vidieka 2014-2020, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka)
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6. REALIZAČNÁ ČASŤ – REALIZOVANÉ PROJEKTY V OBCI
Obec za posledných niekoľko rokov realizovala len pár projektov, ktoré prispeli
k lepšej životnej úrovni a ktoré boli financované zo zdrojov Európskej únie a z iných grantov
a podpôr.
V roku 2009 sa prostredníctvom Programu rozvoja vidieka 2007-2003, Opatrenie:
Obnova a rozvoj obec vybudovala prístupovú cestu Pod Hôrkou. Celkové náklady na realizáciu
projektu predstavovali 41 995, 55 eur. V réžii
evanjelickej cirkvi bola zrekoštruovaná kompletne
bývalá evanjelická škola.
V roku 2010 sa prostredníctvom dotácie
z BBSK vo výške 500 eur podarilo v menšej miere
zrekonštruovať

sociálne

zariadenie

v MŠ

a čiastočne zatepliť Materskú školu v obci. V
areáli mateskej školy bolo tiež vybudované nové
oplotenie na juhozápadnej strane pozemku, ktoré bolo financované vo výške 500 €
z Banskobystrického samosprávneho kraja.

V novembri roku 2015 sa pristúpilo k oprave
opláštenia a krytiny Zvonice vo Veľkej Lúke.
V roku 2012 bolo do užívania dané nové
vybudované detské ihrisko. Finančné prostriedky na
výstavbu areálu ihriska poskytla obec Veľká Lúka vo
výške 7.400.-€ a Ing. Andrea Saxová prostredníctvom
nadácie ORANGE čiastkou 2.000.-€.
Za posledné roky sa v obci realizovali aj nasledujúce
aktivity:
• Oplotenie futbalové ihriska a vybudovanie nových lapačov
• Rekonštrukcia verejného osvetlenia
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• Rozšírenie trasy obecného rozhlasu o novu lokalitu
• Elektroinštalácia v kultúrnom dome
• Rekonštrukcia ozvučenia v Dome smútku
• Elektroinštalácia v požiarnej zbrojnici
• Kamerový systém obce – časť OcÚ a hlavná križovatka
• Rekonštrukcia zvonice – výmena plechovej krytiny za šindľovú

ZÁVER
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je základným kameňom
koncepčného a systematického rozvoja obce v horizonte 10 – 15 rokov. Z tohto dôvodu
dosiahnutie strategického cieľa programu rozvoja obce presahuje hranice jedného volebného
obdobia a pri jeho formulácii by malo dôjsť k zhode na úrovni vedenia obce a jej obyvateľov.
Program rozvoja obce, tak ako všetky koncepčné a strategické dokumenty, je natoľko dôležitý
a užitočný, nakoľko sa mu tieto vlastnosti pripisujú.
Cieľom programu rozvoja obce bolo sformulovať takú predstavu o smerovaní obce,
ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jej obyvateľstva a je v súlade so strategickými
cieľmi a prioritami štátu, vyššieho územného celku, záujmami ochrany historického
a kultúrneho dedičstva. Jeho poslaním je zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce bez ohľadu na
politickú príslušnosť štatutárneho zástupcu obce a obecného zastupiteľstva. Plán je otvorený
dokument, ktorý by sa mal pravidelne písomne dopĺňať a aktualizovať, podľa vopred
stanovených pravidiel, potrieb obyvateľov obce, jeho návštevníkov a potenciálnych
investorov, s cieľom v maximálnej možnej miere zvýšiť životnú úroveň obyvateľov obce.
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