OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

PROGRAM ROZVOJA OBCE PÍLA
NA ROKY 2014– 2020
(aktualizácia 2016)
podľa prílohy č. 2 zákona EIA
I. Základné údaje o obstarávateľovi
1. Názov
2. Identifikačné číslo
3. Adresa sídla
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne
číslo
a
iné
kontaktné
údaje
oprávneného zástupcu obstarávateľa

Obec Píla
517127
Píla č.27, 966 81 Žarnovica
Eugen Čižmárik (starosta obce)
Píla č.135, 966 81 Žarnovica
Tel.: 0902 725 218
e-mail: oupila@stonline.sk

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne Eugen Čižmárik (starosta obce)
číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej Píla č.135, 966 81 Žarnovica
osoby, od ktorej možno dostať Tel.: 0902 725 218
relevantné informácie o strategickom e-mail: oupila@stonline.sk
dokumente, a miesto na konzultácie
II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov
Program rozvoja obce Píla na roky 2014 – 2020
(aktualizácia 2016)
2. Charakter

Program rozvoja obce je strednodobý strategický rozvojový
dokument na miestnej úrovni, ktorý je vypracovaný
v zmysle Zákona č. 309/2014 Z. z., ktorým sa dopĺňa Zákon
č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
Strategický dokument je v súlade s cieľmi a prioritami
ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a
priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho
územného celku, na území ktorého sa obec nachádza.

3. Hlavné ciele

Hlavným cieľom strategického dokumentu je určiť
smerovanie rozvoja obce Píla v dlhodobom časovom
horizonte.
Realizáciou
stanovených
strategických
a špecifických cieľov by mala obec naplniť stanovenú víziu.
Víziou obce Píla do roku 2020 je zabezpečiť trvalo
udržateľný rozvoj obce, zvýšiť jej atraktivitu a kvalitu života
občanov obce prostredníctvom priorít a opatrení
zameraných na rozvoj technickej infraštruktúry, rozvoj
ľudských zdrojov, ekonomický a sociálny rozvoj, ochranu a
budovanie životného prostredia a zvýšenie propagácie a
informovanosti.
Aktualizácia Programu rozvoja obce Píla na roky 2014 –
2020 bola potrebná z dôvodu zmeny legislatívy, ktorú

predstavuje novela Zákona č. 309/2014 Z. z., ktorou sa
dopĺňa Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja.
Aktualizáciou strategického dokumentu sa taktiež
prispôsobili aktivity v rámci špecifických cieľov, čo prispeje
k ich jednoduchšej realizácii. Vecná podstata strategického
dokumentu zostala nezmenená.
4. Obsah (osnova)

ÚVOD
1 ANALYTICKÁ ČASŤ
1.1 Situačná analýza
1.1.1Vymedzenie územia a základné údaje
o obci
1.1.2 Prírodné pomery
1.1.3 Historický vývoj obce
1.1.4 Demografická charakteristika
1.1.5 Ekonomická charakteristika
1.1.6 Infraštruktúra
1.2 SWOT analýza
1.3 Vyhodnotenie projektov realizovaných do roku
2015
1.4 Verejný prieskum a jeho analýza
2 STRATEGICKÁ ČASŤ
2.1 Vízia obce
2.2 Strategické ciele obce
2.3 Porovnanie strategických cieľov s nadradenými
rozvojovými dokumentmi
3 PROGRAMOVÁ ČASŤ
3.1 Zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie
realizácie strategických cieľov
4 REALIZAČNÁ ČASŤ
4.1 Úlohy pri realizácii PRO
4.2 Akčné plány aktivít
4.3 Monitoring a hodnotenie plnenia PRO
5 FINANČNÁ ČASŤ
5.1 Finančné zabezpečenie realizácie PRO
5.2 Systém zaraďovania aktivít do financovania
ZÁVER
ZOZNAM INFORMAČNÝCH ZDROJOV
ZOZNAM SKRATIEK
ZOZNAM PRÍLOH

5. Uvažované variantné riešenia Program rozvoja obce Píla na roky 2014 – 2020
zohľadňujúce ciele a geografický rozmer (aktualizácia 2016) je vypracovaný v jednom variantnom
strategického dokumentu
riešení.
Strategický dokument určuje ciele a priority rozvoja obce,
ktoré
boli
prerokované
a schválené
obecným
zastupiteľstvom a ktoré vychádzajú z potrieb a vízií

obyvateľov obce Píla. S prihliadnutím na obsah a rozsah
dokumentu obec Píla neplánuje svoj rozvoj nad rámec
svojho územia a na úkor iných obcí.
Zámery presahujúce hranice obce sú obsiahnuté
v programových dokumentoch na vyšších hierarchických
úrovniach, ktorých samotná realizácia však nie je
v kompetencii obce.
6. Vecný a časový
prípravy a schvaľovania

harmonogram Aktualizácia strategického dokumentu bola vypracovávaná
v mesiacoch apríl – máj 2016. Pri aktualizácii sa vychádzalo
z pôvodného PHSR, ktorý sa vecne nemenil.
Vecný a časový harmonogram spracovania aktualizácie
Programu rozvoja obce Píla na roky 2014 – 2020:
APRÍL 2016
 Analýza predchádzajúceho PHSR
 Zhromažďovanie dát potrebných k aktualizácii
 Spracovanie analytickej časti
 Aktualizácia projektových zámerov
 Príprava aktualizácie strategickej časti
 Prerokovanie strategickej časti so starostom obce
 Finálne spracovanie strategickej časti
MÁJ 2016
 Spracovanie aktualizácie programovej časti
 Spracovanie aktualizácie realizačnej časti
 Príprava aktualizácie finančnej časti
 Finálne spracovanie finančnej časti
 Spracovanie záveru a implementačného rámca
 Schválenie aktualizácie dokumentu obecným
zastupiteľstvom

7. Vzťah k
dokumentom

iným

strategickým Obec Píla nemá spracovanú územnoplánovaciu
dokumentáciu.
Východiskovým
dokumentom
pri
spracovaní programu rozvoja obce bolo predchádzajúce
PHSR. Aktualizácia Programu rozvoja obce Píla na rok 2014
– 2020 je v súlade a nadväzuje na nadradené strategické
dokumenty európskej, národnej i regionálnej úrovne
(Stratégia Európa 2020, Národná stratégia regionálneho
rozvoja, Program rozvoja vidieka, Program hospodárskeho,
sociálneho a kultúrneho rozvoja BBSK 2015 – 2023 a pod.)

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie

Obecné zastupiteľstvo obce Píla

9. Druh schvaľovacieho dokumentu

Uznesenie obecného zastupiteľstva

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie
vrátanezdravia
1. Požiadavky na vstupy
 Geografická poloha na ceste regionálneho
významu II/512
 Prírodný potenciál územia
 Súčasná
infraštruktúra
obce
a občianska
vybavenosť
 Ľudské zdroje
 Nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 Pozemky vhodné pre potenciálnu výstavbu bytov
a domov
 Finančný kapitál
 Ex post hodnotenie predchádzajúceho PHSR
Celkový pohľad na situáciu obce, na jej silné a slabé
stránky, príležitosti a prípadné ohrozenia rozvoja poskytuje
komplexná SWOT analýza, ktorá je v strategickom
dokumente spracovaná od str. 23.
2. Údaje o výstupoch













Definovanie vízie obce
Definovanie stratégie rozvoja obce
Stanovenie strategických cieľov, špecifických cieľov
a aktivít potrebných pre ich dosiahnutie
Vytvorenie akčných plánov jednotlivých aktivít
Vytvorenie finančného plánu
Zlepšenie technickej infraštruktúry
Zvýšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva
Zvýšenie zamestnanosti
Kvalitné životné prostredie
Zvýšenie atraktivity v segmente cestovného ruchu
Rozvoj kultúrneho a športového života

Hierarchia výstupov (strategických cieľov) Programu
rozvoja obce Píla na roky 2014 - 2020 je v strategickom
dokumente spracovaná od strany 34.
3. Údaje o priamych a nepriamych Program rozvoja obce Píla na rok 2014 – 2020 je
vplyvoch na životné prostredie
spracovaný podľa princípov trvalo udržateľného rozvoja,
ktoré by mali zabezpečiť vyvážený hospodársky, sociálny,
ekonomický a kultúrny rozvoj územia súčasne so
zveľaďovaním životného prostredia a zabezpečením
najvyššej možnej miery ochrany prírody a krajiny
Stratégia rozvoja obce Píla je postavená na šiestich
strategických cieľoch, ktoré sa zameriavajú na budovanie
technickej infraštruktúry, rozvoj ľudských zdrojov, rozvoj
ekonomicko-sociálnej
oblasti,
ochrana
životného
prostredia, rozvoj cestovného ruchu a zvýšenie propagácie
a informovanosti.
Rozvoj obce plánovaný v rámci uvedených strategických
cieľov je naplánovaný so zreteľom na čo najvyššiu možnú

ochranu životného prostredia a elimináciu škodlivých
vplyvov. Pozitívny vplyv na životné prostredie v obci budú
mať aktivity zamerané na odstraňovanie nelegálnych
skládok odpadu, budovanie kompostoviska, rozširovanie
zelene a pod.
V súvislosti s realizáciou niektorých aktivít môžu nastať
určité negatívne vplyvy na životné prostredie alebo kvalitu
života v obci. Pri projektoch súvisiacich s rekonštrukciou
a výstavbou môže nastať zvýšenie prašnosti či hluku. Tieto
faktory môžu krátkodobo negatívne ovplyvniť kvalitu života
v obci. Negatívnym vplyvom, ktorý súvisí s výstavbou je aj
záber pôdy. Zvyšovanie intenzity dopravy v obci môže viesť
k zvýšenému znečisteniu ovzdušia či zvýšenej hladine
hluku.
Zvyšovanie
intenzity
dopravy
je
však
celospoločenský trend, ktorý vie obec ovplyvniť len
v obmedzenej miere.
Ďalšie negatívne vplyvy spojené s realizáciou programu
rozvoja obce neboli identifikované.
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva

Medzi hlavné faktory, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť
kvalitu života a zdravia obyvateľov obce Píla zaraďujeme
zvyšovanie dostupnosti služieb, rekonštrukciu občianskej
a sociálnej infraštruktúry či budovanie oddychových zón.
Plánované aktivity budú mať pozitívny vplyv na blahobyt
obyvateľstva a zvyšovanie životnej úrovne.
Výraznejšie negatívne vplyvy súvisiace s realizáciou PRO sa
nepredpokladajú. Krátkodobo sa však môže znížiť kvalita
života v obci a to v dôsledku stavebnej a rekonštrukčnej
činnosti. Negatívny vplyv môžu mať aj nepredvídané
prírodné katastrofy či priemyselné a dopravné znečistenia

5. Vplyvy na chránené územia [napr.
navrhované chránené vtáčie územia,
územia európskeho významu, európska
sústava chránených území (Natura
2000), národné parky, chránené
krajinné
oblasti,
chránené
vodohospodárske oblasti a pod.]
vrátane návrhu opatrení na ich
zmiernenie
6.
Možné
riziká
súvisiace
s
uplatňovaním strategického materiálu

Územie obce Píla okrajovo zasahuje do CHKO Ponitirie, kde
platí II. stupeň ochrany v zmysle zákona 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny. Počas realizácie Programu
rozvoja obce Píla na roky 2014 – 2020 sa nepredpokladajú
žiadne vplyvy na spomenuté chránené územie.
Iné chránené územia sa v obci Píla nenachádzajú

Pri realizácii aktivít ktoré súvisia s výstavbou alebo
rekonštrukciou infraštruktúry môže dôjsť k dočasnému
narušeniu kvality života miestneho obyvateľstva. Dôvodom
môže byť stavebná činnosť, s ktorou súvisí zvýšená
intenzita dopravy, prašnosť či hlučnosť.
Iné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu
sa nepredpokladajú.

7. Vplyvy na životné
presahujúce štátne hranice

IV. Dotknuté subjekty
1.Vymedzenie dotknutej
vrátane jej združení

prostredie Obec Píla z administratívneho začleňujeme do okresu
Žarnovica, ktorý bezprostredne nehraničí so žiadnym iným
štátom. Strategické ciele stanovené v dokumente nemajú
vplyv presahujúci štátne hranice.

verejnosti Dotknutú verejnosť tvoria obyvatelia obce Píla a občianske
združenie Paulisch, ktoré je jediným záujmovým združením
v obci.
 Občianske združenie Paulisch, Píla 85, 966 81 Píla

2. Zoznam dotknutých subjektov




















Úrad BBSK, Banská Bystrica, Nám. SNP 23, 974 01
Banská Bystrica
Okresný úrad v Žarnovici, Odbor starostlivosti
o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81
Žarnovica
Okresný úrad v Žarnovici, Odbor krízového
riadenia, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
Okresný úrad Žiar nad Hronom, Pozemkový a lesný
odbor, SNP 124, 965 01 Žiar nad Hronom
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad
Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad
Hronom
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská
Štiavnica pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966
81 Žarnovica
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného
zboru, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica,
Pracovisko Banská Štiavnica, Dolná ružová 7, 969
01 Banská Štiavnica
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku,
Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica
Lesy SR, š.p., Odštepný závod Žarnovica, Železničná
613/13, 966 81 Žarnovica
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu
Žarnovica, Partizánska 95, 966 81 Žarnovica
ŽSR, Správa železničných tratí a stavieb vo Zvolene,
ul. M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný
závod
Banská
Bystrica,
Správa povodia stredného Hrona, Stráž 11,
961 07 Zvolen
Banskobystrická regionálna správa ciest, závod Žiar
nad Hronom, Priemyselná 6/647, 965 01
Ladomerská Vieska
ATAWA, s.r.o., Píla 65, 966 81 Píla
AGROALM, s.r.o., Píla 1, 966 81 Píla
FEROMON design studio s.r.o., Píla 54, 966 81 Píla

Okolité obce:
 Mesto Nová Baňa
 Obec Horné Hámre
 Obec Župkov
 Obec Ostrý Grúň
 Obec Kľak
 Obec Horná Ves
 Obec Veľké Pole
 Obec Malá Lehota
3. Dotknuté susedné štáty

V. Doplňujúce údaje
1. Mapová a iná grafická dokumentácia
(napr. výkres širších vzťahov v mierke
primeranej charakteru a pôsobnosti
strategického dokumentu)

Obec Píla nie je v rámci Slovenskej republiky pohraničnou
obcou a v rámci realizácie PRO neplánuje rozvojové
aktivity, ktoré by ovplyvnili susedné štáty.

Mapa širších územných vzťahov obce je
analytickej časti. Textová časť dokumentu je
tabuľkami a grafmi, ktoré prehľadne zobrazujú
údaje.
Doplňujúce mapové výstupy sú uvedené
strategického dokumentu.

súčasťou
doplnená
štatistické
v prílohe

2. Materiály použité pri vypracovaní Kompletný zoznam materiálov a informačných zdrojov
strategického dokumentu
použitých pri spracovaní PRO je uvedený v samostatnej
kapitole strategického dokumentu (Zoznam informačných
zdrojov)

Hlavné dokumenty použité pri spracovaní PRO:







Národná stratégia regionálneho rozvoja SR
2020/30. Bratislava: Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR, 2014.
http://www.telecom.gov.sk/
index/index.php?ids=93254 (2015-10-21)
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja v zmysle novely č. 309/2014 Z.z.
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov
Štatistický úrad SR, Bratislava. 2015. DATAcube.
http://datacube.statistics.sk (2015-3-2)
PHSR obce Píla na roky 2014 - 2020 (pracovný
materiál)

Metodické podklady:
 Metodická príručka pre vypracovanie PHSR.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja,
2014.
 Miestna Agenda 21 na Slovensku. Metodická
príručka. Bratislava: REC, 2003.




COPLÁK, J. Metodika pre spracovanie programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
Metodika
na
vypracovanie
Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce/obcí/VÚC podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o
podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č.
309/ 2014 Z. z., verzia 2.0

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia
Píla, 16.5.2016
VII. Potvrdenie správnosti údajov
1. Meno spracovateľa oznámenia.
Mgr. Martin Pajerský
Voznica 47, 966 81
2. Potvrdenie správnosti údajov Starosta obce Píla Eugen Čižmárik, svojím podpisom
oznámenia podpisom oprávneného potvrdzuje správnosť údajov.
zástupcu obstarávateľa, pečiatka.

.........................................................
Podpis a pečiatka

