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Úvod 

Program rozvoja obce (ďalej len „PRO“) je základným dokumentom podpory regionálneho rozvoja 

vypracovaný podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení. 

Podľa tohto zákona je tento program strednodobý rozvojový dokument, vypracovaný v súlade s 

cieľmi a prioritami ustanovenými v Národnej stratégii regionálneho rozvoja. PRO Bošáca rovnako 

zohľadňuje ciele a priority ustanovené v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a nadväzuje na partnerstvo mikroregiónu Bošáčka.  

Program rozvoja obce spolu s územným plánom obce je základným a kľúčovým 

dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúci z poznania situácie a konkrétnych potrieb 

občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území. Formuluje svoju 

predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie (Metodika na 

vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC , 2014). 

Cieľom PRO Bošáca je vytvoriť rozvojovú stratégiu na časové obdobie 2021-2026 s 

výhľadom na 15 rokov. Hlavným dôvodom obstarania PRO Bošáca je aktualizácia PRO Bošáca 

2014-2020 a potreba riešenia nových možností rozvoja a ich následné premietnutie do územného 

plánu. V nadväznosti na programové obdobie Európskej únie 2021-2027 schválenie PRO je 

podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 

a štrukturálnych fondov Európskej únie. 

Základné princípy pri tvorbe a realizácií programu rozvoja obce sú: 

– orientácia podpory na dosiahnuté efekty, 

– hierarchické usporiadanie cieľov, 

– riadenie na základe procesov, 

– permanentné monitorovanie a vyhodnocovanie efektov, 

– permanentné vzdelávanie sa a inovácia, 

– rozvíjanie partnerstiev, 

– zodpovednosť voči verejnosti, orgánom EK (Európskej komisii), orgánom verejnej 

správy. 

Postup spracovania PRO: 

Program rozvoja obce vytvorený v rámci partnerstva pozostáva z:  
 

analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce, 

odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a 

koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie 

podmienok udržateľného rozvoja obce,  
 

strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifík 

a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov regionálnej politiky 

s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia,  
 

programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie 

programu rozvoja obce,  
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realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia formou 

partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce, systém 

monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných 

ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných 

plánov,  
 

finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, 

inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obce.  

(NRSR, 2008) 

 

Základné východiská 
Program rozvoja obce Bošáca, je spracovaný v súlade so Zákonom NRSR č. 539/2008 Z.z. o podpore 

regionálneho rozvoja v platnom znení.  Dokument je vypracovaný  na obdobie 2021-2025 s výhľadom 

na 15 rokov. Program rozvoja obce Bošáca je vypracovaný v nadväznosti na nadradenú 

dokumentáciu, ktorú tvorí Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 

s ohľadom na ciele a priority obsiahnuté v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, s ohľadom na partnerstvo mikroregiónu Bošáčka.  

Poslanie PRO 

Poslaním PRO  Bošáca je, prostredníctvom navrhovaných priorít a cieľov, zlepšiť kvalitu života 

pre obyvateľov, a tiež zvýšiť atraktivitu rurálneho priestoru, využívaním prírodných podmienok  

a potenciálu územia pre ekonomickú a turistickú oblasť so zachovaním jeho udržateľného 

rozvoja. 

Charakteristika a vymedzenie územia 
Obec  Bošáca sa nachádza v Trenčianskom kraji (Mapa 1), severozápadne od  mesta Nové 

Mesto nad Váhom. Hranice kraja tvoria susedstvo s Trnavským, Nitrianskym, 

Banskobystrickým a Žilinským krajom , severozápadne kraj hraničí s Českou republikou. Obec 

Bošáca sa nachádza v strede Bošáckej doliny, ktorú obklopuje pohorie Biele Karpaty.  Spolu 

so susednými obcami, Nová Bošáca, Zemianske Podhradie, Haluzice, Trečianske  Bohuslavice, 

tvorí obec Mikroregión Bošáčka, ktorý bol založený v roku 2003. Blízkosť hraničného 

prechodu do Českej republiky zdôrazňuje postavenie obce v cezhraničnej spolupráci.  Obec je 

prvýkrát písomne spomenutá roku 1380 s pôvodným názvom ,,Bosach".  V minulosti bola obec 

súčasťou preslávenej ovocinárskej oblasti známa, nielen pestovaním ovocia, ale aj jeho 

spracovaním. 
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Mapa 1 – Poloha obce 

 

Inštitucionálne a procesné parametre participácie stakeholderov 
Príprava a spracovanie Programu rozvoja zohľadňuje požiadavky a potreby všetkých 

účastníkov verejnosti, ktorých sa aktivity pre rozvoj územia týkajú (stakeholderov). Základným 

krokom ku komplexnej analýze požiadaviek obyvateľov je  informovanosť obyvateľov 

o vypracovaní dokumentu  a následné metódy získavania návrhov a požiadaviek verejnosti. 

Hlavnými účastníkmi verejnosti sú starosta obce a poslanci miestnej samosprávy, predstavitelia 

cezhraničnej spolupráce s Českou republikou, predstavitelia miestnych občianskych združení 

mikroregiónu  Bošáčka. Obyvatelia v dotknutom území majú spoločné záujmy a potreby, preto 

si tvoria vlastné záujmové skupiny, aby tieto potreby presadzovali a hájili. Spolky a kluby tiež 

môžu prispieť svojimi požiadavkami prostredníctvom zvoleného zástupcu, toho konkrétneho 

združenia (Tabuľka 1). 

Tabuľka 1 – Metódy zapojenia verejnosti do prípravy PRO 

Metóda 
Informovanie 

verejnosti 

Získavanie 

názorov verejnosti 

Zohľadnenie 

názorov verejnosti 

Verejné informačné tabule X   

Internetové stránky, sociálne siete X X X 

Prieskumy verejnej mienky X X X 

Stretnutia s kľúčovými 

ľuďmi/skupinami 
X X X 
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Znaky obce  
Erb obce tvorí  neskorogotický štít modrej farby, na ktorom je znázornený medzi dvoma zlatými 

rastlinami, zlatovlasý biskup  v zlatom plášti, so striebornou, zlato lemovanou mitrou, 

žehnajúcou pravicou, v ľavici so zlatou berlou. Vlajka obce vychádza z farieb erbu. Pozostáva 

zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, modrej, žltej, modrej, žltej a modrej. Vlajka 

má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej 

listu. 

História  
Nálezisko z neskorej doby kamennej sa nachádza v lokalite „Pohančeniščia" v Bošáci. 

Pamiatky z tohto nálezu boli tak významné, že podľa miesta ich nálezu bola pomenovaná 

mladšia vývojová etapa bádenskej kultúry ako „bošácka skupina". Bošácka dolina bola osídlená 

aj v dobe bronzovej, hlavne v mladšej a neskorej dobe bronzovej. Bošáca patrila do 

Beckovského panstva a prvá písomná zmienka je z roku 1380. Názov obce pravdepodobne 

pochádza od eremitských mníchov, ktorí pravdepodobne žili v Bošáci a mali tu drevený kláštor 

– bosonohý mních – Bosák. Bošáca bola v minulosti sedliackou obcou a dominantným 

spôsobom obživy bolo poľnohospodárstvo. Okrem tradičných plodín typických pre toto 

podnebné pásmo ako sú obilniny, zemiaky, zelenina, konope malo v Bošáci tradíciu pestovanie 

ovocia. 

Bošácka dolina s nadmorskou výškou od 200 – 911 m a deltou Bošáčky predstavuje vyhovujúce 

podmienky na pestovanie sliviek, čo bolo podmienkou na ich využitie pri výrobe tradičného 

destilátu. Na základe ústneho podania sa tradícia Bošáckej slivovice datuje už od 17. st. a neskôr 

sa spája s Máriou Teréziou a Jozefom II (PRO Bošáca 2015-2020). 

V období Rakúsko- Uhorska sa vozila až do Budapešti či Viedne. Už pred začiatkom I. svetovej 

vojny bolo v doline niekoľko známych páleníc: Záhora, Büchler, Weissova pálenica, Kohnova 

pálenica, Shlezingerova, z ktorej sa začala vyvážať Bošácka slivovica do Budapešti a do USA. 
V sedemdesiatych rokoch na mieste bývalej cigánskej osady sa začal stavať nový liehovar. 28. 

decembra 1978 bola otvorená nová družstevná pálenica, pri ktorej bola aj sušiareň ovocia. 

Následne bol v susedstve postavený ovocinársky areál, ktorý bol daný do užívania 13. októbra 

1985 (PRO Bošáca 2015-2020). 
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Analytické východiská 
 

Analytická časť dokumentu obsahuje analýzu obce rozdelenú na tri základné časti:  

● socioekonomickú analýzu,  

● územno-technickú analýzu 

● prírodno-environmentálnu analýzu.  

Socio-ekonomická analýza 

Rozvojový potenciál 

Obec Bošáca je bohatá na prírodný a kultúrny potenciál a históriou založenou na ovocinárstve. 

Rozvoj ovocinárstva v obci napomáha k zvýšeniu biodiverzity a v budúcnosti môže napomáhať 

vytváraniu pracovných miest.  

 

Vďaka jednotlivým aspektom je možný rozvoj v oblasti cestovného ruchu a turizmu, bývania, 

služieb pre obyvateľov, skvalitnenia zdravotnej starostlivosti a verejných priestorov.  

Ľudské zdroje 

Analýza ľudských zdrojov sleduje vývoj obyvateľstva z viacerých hľadísk.   

Počet obyvateľov 

V minulosti bol počet obyvateľov v obci Bošáca viac ako 4000, tento počet bol ale postupne 

klesajúci v dôsledku odčleňovania sa okolitých obcí v Bošáckej doline.  

Vývoj počtu obyvateľov obce Bošáca bol skúmaný za posledných 15 rokov, konkrétne od roku 

2005 až po rok 2020 (k 05.10.2020).  

Od roku 2005 - 2014 bol počet obyvateľov obce Bošáca pomerne vyrovnaný. Za posledných 

15 rokov stúpol počet obyvateľov najviac v roku 2011, kedy mala obec najvyšší počet 

obyvateľov s hodnotou 1 397. Naopak značný pokles obyvateľstva bol zaznamenaný v roku 

2015, kedy počet obyvateľov klesol na hodnotu 1158 a následne od roku 2016 nadobudol 

stúpajúcu tendenciu (viď graf. č 1 Vývoj počtu obyvateľov). 

Tabuľka 2 – Vývoj počtu obyvateľov 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Spolu 1 342 1 360 1 374 1 370 1 367 1 371 1 397 1 384 

Zdroj: (Bošáca, 2015) 

  

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

2020 
(k 5.10.2020) 

Spolu 1 382 1361 1158 1210 1259 1290 1341 1377 

Zdroj: (Bošáca, 2020) 
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Graf 1 – Vývoj počtu obyvateľov 2005 -2020 

Zdroj: (Bošáca, 2020) 

Vitalita 

V tabuľke č. 3 je možné vidieť vývoj počtu narodených obyvateľov v  obci Bošáca za obdobie 

2005 - 2020. Najväčší počet narodených detí a to 21 bol zaznamenaný v roku 2016.  

Tabuľka 3 – Vitalita obyvateľstva 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Spolu 9 11 12 11 14 17 15 7 

Zdroj: (Bošáca, 2015) 

  

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

2020 
(k 

5.10.2020) 

Spolu 11  15 11 21 11 12 13 13 

Zdroj: (Bošáca, 2020) 

Mortalita 

Tabuľka č. 4 znázorňuje počet zomrelých za sledované obdobie v obci Bošáca. Tieto hodnoty 

však neprevyšujú počty narodených uvedených v tabuľke č. 3.  Najväčší počet zomrelých bolo 

v roku 2020, kde k 02.12.2020 bola hodnota 32 obyvateľov. 
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Tabuľka 4 – Mortalita obyvateľstva 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Spolu 18 17 13 16 16 14 10 13 

Zdroj: (Bošáca, 2015) 

  

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

2020 
(k 2.12. 

.2020) 

Spolu 6 13 18 14 13 17 15 32 

Zdroj: (Bošáca, 2020) 

Index populačnej dynamiky a prognóza vývoja 

Index populačnej dynamiky predstavuje pomer predproduktívnej zložky k poproduktívnej 

zložke obyvateľstva vynásobený číslom 100. Za sledované obdobie od roku 1991 index 

populačnej dynamiky neprekročil hodnotu 120, čím sa obec Bošáca radí medzi obce s 

regresívnym typom obyvateľstva.  

Tabuľka 5 – Index populačnej dynamiky 

  Predproduktívny Poproduktívny Index populačnej dynamiky 

1991 278 369 75,34% 

2001 230 336 68,48% 

2011 218 247 88,26% 

2019 204 293 69,62% 

Zdroj: (Štatistický úrad SR, 2020) 

Veková štruktúra 

V tabuľke č. 7 sa nachádza veková štruktúra obyvateľstva k 31.12.2019 v členení podľa veku 

obyvateľstva na mužov a ženy. Prevládajúcim je obyvateľstvo v produktívnom veku so 

zastúpením 907 obyvateľov.  

Tabuľka 6 – Veková štruktúra 

Predproduktívny Produktívny Poproduktívny 

Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu Muži  Ženy  Spolu 

101 103 204 475 432 907 124 169 293 

Zdroj: (Štatistický úrad SR, 2020) 

Migrácia obyvateľstva 

Tabuľka č. 7 znázorňuje prírastok obyvateľstva sťahovaním. V priemere sa za obdobie rokov 

2011 – 2020 do obce prisťahovalo za rok 30 obyvateľov a 22 obyvateľov odsťahovalo.  Ročný 

prírastok sťahovaním obyvateľstva za aktuálne obdobie 2019 je +13.  
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Tabuľka 7 – Migrácia obyvateľstva/Migračné saldo 

Migrácia obyvateľstva 

2016 2017 2018 2019 k 02.12.2020 
Prisťaho

vaní 

Vysťaho

vaní 

Prisťaho

vaní 

Vysťaho

vaní 

Prisťaho

vaní 

Vysťaho

vaní 

Prisťaho

vaní 

Vysťaho

vaní 

Prisťaho

vaní 

Vysťaho

vaní 

38 31 27 20 29 20 45 23 35 25 

Migračné saldo 

2016 2017 2018 2019 k 02.12. 2020 

+7 +7 +9 +22 +13 

Zdroj: (Bošáca, 2020) 

Migrácia obyvateľstva 

2011 2012 2013 2014 2015 
Prisťaho

vaní 

Vysťaho

vaní 

Prisťaho

vaní 

Vysťaho

vaní 

Prisťaho

vaní 

Vysťaho

vaní 

Prisťaho

vaní 

Vysťaho

vaní 

Prisťaho

vaní 

Vysťaho

vaní 

22 17 11 18 33 27 23 14 36 26 

Migračné saldo 

2011 2012 2013 2014 2015 

+5 -7 +6 +9 +9 

Zdroj: (Bošáca, 2015) 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva 

Vzdelanostná štruktúra bola sledovaná v roku 2013, kedy malo základné vzdelanie 202 ľudí 

(19% obyvateľstva), stredoškolské vzdelanie bez maturity ukončilo 378 obyvateľov (36% 

obyvateľstva) (Graf č.2). Druhou najzastúpenejšou skupinou je obyvateľstvo so 

stredoškolským vzdelaním ukončené maturitnou skúškou, tvorí ho 32% obyvateľstva obce 

Bošáca. Vysokoškolsky vzdelaní obyvatelia tvoria 13% z celkového počtu obyvateľov, 

u ktorých bola zistená výška dosiahnutého vzdelania (PRO Bošáca 2015-2020).  

Graf 2 – Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva 

  
 

Zdroj: (Bošáca, 2015) 

Zamestnanosť 

Mieru nezamestnanosti k roku predstavuje pomer aktívnych osôb k počtu nezamestnaných 

obyvateľov. Ekonomicky aktívne obyvateľstvo tvorí necelú polovicu obyvateľov obce Bošáca, 

pričom miera nezamestnanosti dosahuje 8,5%. Napriek výrobným odvetviam nachádzajúcim 

19%

36%

32%

13%

Vzdelanostná štruktúra

Základé

Stredošk. bez maturity

Stredošk. s maturitou

Vysokoškolské
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sa priamo v obci väčšina obyvateľov dochádza za prácou  do okolitých miest Nové Mesto nad 

Váhom a Trenčín. Miera nezamestnanosti v obci bola najaktuálnejšie spracovaná v roku 

2011, pri sčítaní domov a bytov. 

Tabuľka 8 – Zamestnanosť/nezamestnanosť 

Počet obyvateľov Ekonomicky aktívne osoby Počet nezamestnaných 
Miera nezamestnanosti 

[%] 

1 397 669 57 8,52 

Zdroj: (Štatistický úrad SR, 2011) 

Hospodárstvo a ekonomika 

Okres Nové Mesto nad Váhom je charakteristický monoštrukturálnou ekonomiku. Na území 

okresu sú vytvorené viaceré mikroregióny. Obec  Bošáca patrí do mikroregiónu: Bošáca, 

Haluzice, Nová Bošáca, Trenčianske Bohuslavice, Zemianske Podhradie. Najsilnejšie sídelné 

väzby sú na susedné okresy, a hlavne na okres Trenčín, menej intenzívne sú na Myjavu a mimo 

kraj na okres Piešťany. Obec Bošáca patrí do druhej podskupiny, ktoré predstavujú sídla, ktoré 

zabezpečujú komplexné základné vybavenie pre obyvateľov bezprostredného zázemia (ÚPN 

VÚC TSK, Zmeny a doplnky č. 3, 2018). 

 

Poľnohospodárska výroba je v obci zastúpená Poľnohospodárskym družstvom (,,PD”) Bošáca, 

ktorého produkcia je zameraná na rastlinnú a živočíšnu výrobu. Ornú pôdu PD využíva v plnej 

miere s pravidelným striedaním plodín, pričom sú využívané moderné osevné postupy. PD 

Bošáca má vlastnú predajňu s predajom vlastných výrobkov (mäso, mäsové výrobky, čerstvé 

mlieko, vajcia) a výrobkov z tunajšieho regiónu. Územie Bošáce sa nachádza v repárskej a 

zemiakarskej výrobnej oblasti (Poľnohospodárske družstvo Bošáca, 2020).  

 

Priemysel v obci tvoria dve odvetvia a to potravinárske a kovospracujúce. Potravinársky 

priemysel zastupuje v obci Bošácka pálenica s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou a destiláciou 

alkoholických nápojov. Firma Ferno Slovakia s.r.o., ktorá sa zaoberá kovospracujúcim 

priemyslom zaobstaráva výrobu, úpravu a opravu transportnej a fixačnej techniky a pomôcok. 

Po poľnohospodárskom družstve je to druhý najväčší zamestnávateľ s počtom zamestnancov 

50. Obec má celkovo priaznivé podmienky na podporu a rozvoj v oblasti poľnohospodárstva 

(PRO Bošáca, 2015-2020). Okrem poľnohospodárstva má obec priaznivé podmienky aj v 

oblasti ovocinárstva vzhľadom na jej históriu. Tradícia  pestovania a následného spracovania 

ovocia v Bošáci sa začala už v 17. storočí (PRO Bošáca 2015-2020). 

 

Vlastnícke práva obce, pamiatok a kostolov sú znázornené v tabuľke nižšie, pričom v časti 

pozemkov sú zarátané pozemky druhu: orná pôda a trvalé trávnaté porasty.  

Problémom v obci je, že nie sú vysporiadané všetky vlastnícke práva k pozemkom, čo 

môže viesť k ďalším problémom najmä pri realizácií nových výstavieb. Obec má značný 

potenciál pre rozvoj bývania, avšak kvôli nevysporiadaným pozemkom sa v územnom a 

stavebnom konaní môžu predĺžiť a skomplikovať procesy s tým spojené. Zároveň o rozvoj 

bývania prejavili záujem obyvatelia v prieskume verejnej mienky. 
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Tabuľka č. 9 – Nehnuteľnosti: Bošáca 

Objekt Majiteľ 

Barokový kostol Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bošáca 

Múzeum Bošáckej doliny - Dom ľudovej 

kultúry 
Obec Bošáca 

Budova školy Obec Bošáca 

Telocvičňa Obec Bošáca 

Budova materskej školy Obec Bošáca 

Kultúrny dom Obec Bošáca 

Dom smútku Obec Bošáca 

Obecný úrad Obec Bošáca 

Budova Sokolovne Obec Bošáca 

Požiarna zbrojnica Obec Bošáca 

Hasičská zbrojnica Obec Bošáca 

Infocentrum Obec Bošáca 

Bytový dom 10b.j. Obec Bošáca 

Obecný bytový dom Obec Bošáca 

Bytový dom Obec Bošáca 

Pozemky - 21,7756 ha Obec Bošáca 

Zdroj: (ÚGKKSR,2015) 

Vývoj rozpočtu  

Finančné zdravie obce Bošáca podľa mimovládnej neziskovej organizácie INEKO z roku 2018 

je 5,3 pričom 6 znamená hornú hranicu škály t.j. výborné finančné zdravie (INEKO, 2018). 

Nižšie uvedené tabuľky zobrazujú vývoj rozpočtu obce Bošáca za roky 2017-2020 a plánovaný 

rozpočet obce 2021-2023.  

Tabuľka 10 – Vývoj rozpočtu obce – príjmy 

         Návrh rozpočtu obce  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Bežné 

príjmy  
1 198 124,30  1 253 174,04  1 296 453,45  1 009 707,37 

1 331 708,00 

 

1 317 789,00 

 

1 317 789,00 

 

Kapitálové 

príjmy 
92 991,28  150,00  75 000,00  263 297,29 

1 242 860,00 

 

1 000,00 

 

1 000,00 

 

Príjmové 

finančné 

operácie 

198 022,01  10 640,44  100 670,90  243 330,13 
390 379,00 

 

10 073,00 

 

10 073,00 

 

Spolu 1 489 137,59  1 263 964,48 1 472 124,35  1 556 282,00 2 964 947,00 1 328 862,00 1 328 862,00 

Zdroj: (Bošáca, 2020) 
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Tabuľka 11 – Vývoj rozpočtu obce – výdavky 

         Návrh rozpočtu obce  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Bežné 

výdavky 
1 010 576,88  1 050 341,07  1 117 769,77  881 528,61 1 316 473,00 1 267 514,00 1 267 800,00 

Kapitálové 

výdavky 
300 396,98  45 414,04  169 816,81 307 874,47 1 592 912,00 19 000,00 19 000,00 

Výdavkové 

finančné 

operácie 

96 365,64 40 755,83 42 031,83  31 135,49 55 562,00 42 348,00 42 062,00 

Spolu 1 407 339,50  1 136 510,94 1 329 618,41  1 556 282,00 2 964 947,00 1 328 862,00 1 328 862,00 

Zdroj: (Bošáca, 2020) 

Úverové zaťaženie  

Obec je zaťažená štyrmi úvermi v celkovej výške 479 900,55 € (Tabuľka č. 12). 

Tabuľka 12 – Úverové zaťaženie 

Bošáca 

Typ úveru Zostávajúca výška úveru 

Splácanie úveru - 1. úver ŠFRB - bytovka 356 75 617,24 € 

 Splácanie úveru - 2. úver ŠFRB - bytovka 359 115 339,22 € 

PRIMA Termínovaný úver (šatne OŠK, spoluúčasť námestie, škola) 43 955,09 € 

SLSP úver (pozemky pod Stráňami, chodníky, škôlka)  244 989,00 € 

Zdroj: (Bošáca, 2020) 

Občianska vybavenosť 

Analýza občianskej vybavenosti je zameraná na výrobné a nevýrobné služby. 

Nevýrobné služby  

V obci sa nachádzajú nasledovné zariadenia ponúkajúce nevýrobné služby:   

● Potraviny - COOP Jednota (Fotografia 1), Potraviny Kumipek, Potraviny Obchod na 

Močároch  

● Kvetinárstvo Zelený deň 

● Mäsiarstvo Michal Turek 

● Domáca predajňa PD Bošáca 

● Čerpacia stanica PD 

● Stravovanie - Pohostinstvo Amicus, Bar Tornádo, Bar Čaba 

● Knižnica (schôdze, besedy, prednášky a výstavy) 

● Obchod s textilom Tomax 

● Lekáreň  

● Kaderníctvo 

● Stavebniny Alena Jurčáková 

● Kovovýroba Mihala 

● Kovovýroba Kopak  

● Zmrzlina 

● Autoservis MP Service 
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● Veterinárna ambulancia MVDr. Daniel Mago 

Budova Obecného úradu sa nachádza v centre obce pri námestí. V tejto budove sa nachádzajú 

kancelárie Obecného úradu v Bošáci (kancelária starostu, Matričný úrad), ambulancie 

všeobecného lekára a ambulancia lekára pre deti a dorast. 

Hneď vedľa Obecného úradu sa nachádza Slovenská pošta. Vďaka týmto zariadeniam obec 

dostatočne zabezpečená v rámci nevýrobných služieb (Bošáca, 2020). 

Výroba  

V rámci výrobných zariadení má obec široké pokrytie od chovu hovädzieho dobytka a 

ošípaných, cez poľnohospodársku výrobu až po kovospracujúci priemysel Ferno Slovakia s.r.o 

zameraný na výrobu a opravu fixačnej techniky. V obci sa nachádza Poľnohospodárske 

družstvo Bošáca zamerané na živočíšnu  a rastlinnú výrobu. Ďalšími výrobnými zariadeniami 

sú Bošácka pálenica s.r.o. (výroba a destilácia alkoholických nápojov) a Bitúnok Bošáca – 

Mäsovýroba (PRO Bošáca 2015-2020). 

Bošácka pálenica s.r.o. 

 
Zdroj: (Fotodokumentácia obce Bošáca, 2014) 

Sociálna infraštruktúra  

V rámci sociálnej infraštruktúry má obec dostatočné pokrytie službami. Na námestí generála 

Jurecha sa nachádza Wifi free zone (Fotografia  3) a infocentrum. Obec Bošáca plánuje 

rozširovanie Wifi free zón na autobusovej zastávke, pri dome smútku, na multifunkčnom 

ihrisku a na futbalovou ihrisku, v bývalej Sokolovni, v kultúrnom dome a knižnici. 

Wifi free zone na námestí  generála Jurecha  

Zdroj: (Fotodokumentácia obce Bošáca, 2018) 
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Bývanie 

Prevládajúcou funkciou je obytná funkcia, kde prevládajú rodinné domy, ktorých evidovaný 

počet je 530 (Tabuľka 13). Z toho obývané domy predstavujú 73,77% a domy vo fyzickom 

vlastníctve obyvateľov predstavujú 68,11%. Najpočetnejšou kategóriou obývaných bytov sú 3-

izbové byty, ktoré predstavujú 154 bytov s najpočetnejšou podlahovou plochou medzi 40 – 80 

m2.  

Tabuľka 13 – Bývanie 

Domy Obývané domy Byty 
Obývané byty 

v RD  a BD 
3izb 40-80m2 

Fyzické vlastníctvo 

domov 

530 391 565 433 154 265 361 

Zdroj: (Štatistický úrad SR, 2011) 

Nebytové priestory  

Celkový počet neobývaných  budov v regióne je 138 (Tabuľka 14), čo predstavuje 26,08% z 

celkového počtu budov v obci (530). Viac ako polovica neobývaných budov sú budovy určené 

na rekreáciu (56,52%) a 21,01% predstavujú budovy nespôsobilé na bývanie. Medzi 

nevyužívané budovy určené ako nebytové priestory patrí aj budova bývalej Sokolovne, ktorá je 

vo vlastníctve obce. V súčasnosti je spracovaná projektová dokumentácia na komplexnú 

rekonštrukcia budovy Sokolovne na viacúčelovú budovu. 

 

Tabuľka 14 – Nebytové priestory 
Neobývané domy Zmena vlastníkov Nespôsobilé na bývanie Určené na rekreáciu Iné 

138 16 29 78 34 

Zdroj: (Štatistický úrad SR, 2011) 

Zdravotná starostlivosť  

Zo zdravotnej starostlivosti sa v obci Bošáca nachádza zdravotné stredisko so sídlom  v 

budove obecného úradu. Nachádza sa tu privátna ambulancia praktického lekára pre dospelých 

a Detská ambulancia KVIETOK (praktický lekár pre deti). Okrem zariadení zdravotnej 

starostlivosti sa v obci nachádza aj lekáreň (Bošáca, 2020). 

Vzdelávanie 

Vzdelávanie v obci je zabezpečené prostredníctvom  Základnej školy s materskou školou Ľ. V. 

Riznera Bošáca. Škola nesie meno po významnom rodákovi zo Zem. Podhradia Ľudovítovi 

Vladimírovi Riznerovi. Školu navštevujú žiaci z obcí Bošáca, Zemianske Podhradie, Dolné 

Sŕnie, Haluzice a Trenč. Bohuslavice a zabezpečuje vzdelávanie pre 1.- 9. Ročník. V roku 2020 

prebehli rozsiahle rekonštrukcie viacerých tried a nákup nových didaktických pomôcok a 

zariadení. Základná škola má zriadené alokované pracovisko - materskú školu, ktorá 

zabezpečuje predprimárne vzdelávanie pre deti do 6 rokov. V roku 2020 prebehla rekonštrukcia 

a prístavba materskej školy - rozšírenie o jednu triedu  (Fotografia 4) (Bošáca, 2020). 

 

 

 

 

 

 

http://www.bosaca.eu/index.php/zdravotne-stredisko/122-zdravotne-stredisko
http://www.bosaca.eu/index.php/zdravotne-stredisko/124-detska-ambulancia-kvietok
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Zrekonštruovaná materská škola 

 
Zdroj: (Fotodokumentácia obce Bošáca, 2020) 

Kultúra a cestovný ruch  

Medzi najzaujímavejšie miesta v obci patrí:   

● Barokový rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie z roku 1733 (postavený 

v barokovom štýle neskôr prestavaný v klasicistickom štýle). Kostol je súčasťou 

hradnej cesty, ktorej cieľom je poznávanie hradov, zámkov, kaštieľov a prírodných 

zaujímavostí 

● Múzeum Bošáckej doliny – múzeum skanzenovitého typu 

● Paragliding 

● Židovský cintorín 

● Liehovar – Bošácka pálenica preslávená vďaka Bošáckej slivovice, ktorá predstavuje  

najvýznamnejší produkt pestovania ovocia v obci  

● Vrch Lysica 

 

Cestovný ruch je v obci zastúpený najmä turistikou. Nachádza sa v nej niekoľko peších 

a cykloturistických trás. Pešia turistika láka najmä ľudí v staršom veku, ktorí sa môžu vydať po 

trase: K Haluzickej tiesňave alebo Zemianske Podhradie – Rolincová, naopak mladou generáciu 

obľúbené cyklotrasy navštevujú mladší záujemcovia  o turistické trasy ako sú Novohorská 

a Nová Bošáca – Haluzice. Obcou prechádza náučný chodník Spoznaj, chráň a zachovaj krásy 

našej prírody. Za vytvorenie peších a cyklotrás sa pričinila spolupráca obcí v združení 

Mikroregión Bošáčka, spolufinancovaním boli tiež vytvorené informačné tabule s mapami 

turistických trás, ktoré sa v obci Bošáca nachádzajú na troch hlavných strategických miestach. 

Jedna sa nachádza pri budove Obecného úradu, na námestí a na dolnom začiatku obce (Bošáca, 

2020). 

 

Cieľom obce Bošáca je podporiť cestovný ruch a turizmus vybudovaním cyklotrasy popri 

potoku Bošáčka, vybudovaním rozhľadne na Zabudišovej a na Lysici. 
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Šport  

Zo športových zariadení sa v obci nachádza futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko, obecné 

fitness centrum (Fotografia 5) a pumptrack (Fotografia 6). V obci Bošáca má šport dlhodobú 

tradíciu. Obecný športový klub usporadúva mnoho športových podujatí. Obecný športový klub 

spravuje okrem futbalového ihriska aj klubovňu a šatne pre hráčov v obytnom zariadení vedľa 

ihriska. Medzi ďalšie športové aktivity v obci patrí tenis, pingpong, volejbal a paragliding. 

Mínusom obce je nedostatok ihrisk pre deti, čo vyplýva aj z prieskumu verejnej mienky 

(Bošáca, 2020). 

Obec Bošáca plánuje v programovom období rozšírenie futbalového ihriska o nové 

multifunkčné ihrisko, bazén a rozvoj detských ihrísk v obci. 

 

Obecné fitness centrum 

 
Zdroj: (Fotodokumentácia obce Bošáca, 2020) 

Pumptrack 

 
Zdroj: (Fotodokumentácia obce Bošáca, 2019) 
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Kultúrne dedičstvo 

Kultúrno-historický potenciál v obci Bošáca tvorí najmä súbor ľudovej architektúry. Medzi 

kultúrne dedičstvo nachádzajúce sa v obci je možné zaradiť predmety s historickou hodnotou, 

nachádzajúce sa v Múzeu Bošáckej doliny (Fotografia 7) a spomedzi stavieb významný 

Barokový rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie z roku 1733 (postavený 

v barokovom štýle neskôr prestavaný v klasicistickom štýle) (Bošáca, 2020). 

Múzeum Bošáckej doliny 

               
Zdroj: (Fotodokumentácia obce Bošáca, 2015) 

Spolky  

Začiatkom tridsiatych rokov si futbal získava priaznivcov aj v Bošáci. Prvé futbalové ihrisko 

bolo vybudované v roku 1940 v hornej časti - Na Močároch. Tu začína prvá organizačná 

činnosť tohto športu ako aj obecného športového klubu v Bošáci. 

 

Obec ponúka možnosť spolkových činností nielen mladistvým ale aj ľudí v staršom veku, ktorí 

sa zaujímajú o chovateľstvo ako napríklad Základná organizácia Slovenského zväzu 

chovateľov v Bošáci  alebo Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Slovenský zväz 

záhradkárov. Ďalšie dobrovoľné spolkové činnosti ponúka Divadelný súbor Rozmarín, 

Slovenský červený kríž v Bošáci, Jednota dôchodcov Slovenska, Slovenský zväz včelárov, 

Slovenský zväz poľovníkov, Obecný športový klub, Volejbalový tím, Dobrovoľný hasičský 

zbor Bošáca, Dobrovoľný hasičský zbor Zabudišová, Dychová hudba Bošáčanka, Obecný 

hasičský zbor Bošáca, Miestny odbor Matice Slovenskej.  

 

Pre najmenších je možnosť zúčastniť sa na tvorivých dielňach pre deti v Obecnom úrade 

v detskom kútiku Motýlik (Bošáca, 2020). 

Medzinárodný kontext 

Obec je zaregistrovaná na portáli pre hľadanie medzinárodnej spolupráce – partnerských miest 

a obcí twinning. Prostredníctvom tohto portálu obec získala dvoch partnerov na realizáciu 

rôznych projektov. Ide o obec Horní Ředice a mesto Černovice v Českej republike.  Dlhodobú 

spoluprácu má obec s prihraničnou obcou Březová. Spolu realizujú projekty cezhraničnej 

spolupráce (Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR, 2007 – 2013)  (Bošáca, 2020). 

Partnerstvá 

Obec Bošáca spadá pod existujúce miestne partnerstvo obcí mikroregiónu Bošáčka. Partnerstvo 

je udržiavané  medzi obcami Haluzice, Trenčianske Bohuslavice, Zemianske Podhradie, Nová 
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Bošáca, Bošáca. Hlavným cieľom tejto spolupráce je zlepšenie životných podmienok 

obyvateľstva v obciach a tiež vytvoriť lákavé turistické prostredie presahujúce hranice 

katastrálneho územia jednej obce (Bošáca, 2013). Mikroregión Bošáčka spolupracuje 

s mikroregiónom Bojkovsko v Českej republike a obcou Březová. Mikroregión Bošáčka 

a Obec Březová prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR v roku 2013 

zrealizovali projekt na výstavbu rozhľadne Hájnica na území obce Haluzice. Rozhľadňa je 7,3 

m vysoká, okrem výhľadu na románsky kostolík a obec Haluzice, ponúka pohľad na všetky 

svetové strany, osobitne na Biele Karpaty, Považský Inovec a obce Bošáckej doliny.  Pri 

priaznivom počasí je nádherne vidieť mesto Trenčín a jeho okolie. 

 

V roku 2019 Obec Bošáca v spolupráci s obcou Březová v rámci cezhraničnej spolupráce a 

podpory Interreg V-A SK-CZ zrealizovala projekt s názvom Kultúrne dedičstvo našich 

predkov, v rámci ktorého sa vytvoril atraktívny verejný priestor za budovou Sokolovne a 

prestrešené pódium. Zámerom projektu bolo zatraktívnenie kultúrneho dedičstva obyvateľom 

a návštevníkom cezhraničného regiónu obcí Bošáca a Březová.  

 

Obec je tiež súčasťou Miestnej akčnej skupiny Beckov – Čachtice – Tematín (Bošáca,2020). 

 

Prestrešené pódium z projektu Kultúrne dedičstvo našich predkov 
 
 

 
Zdroj: (Fotodokumentácia obce Bošáca, 2019) 

Identita 

Obec sa zaraďuje medzi ovocinársku obec v dôsledku jej histórie. Tradícia  pestovania 

a následného spracovania ovocia v Bošáci sa začala už v 17. Storočí. Známa bola nielen na 

území Rakúsko Uhorska a v Budapešti, ale táto liehovina sa dostala až do USA. Dnes však sady 

slúžia obyvateľom len ako voľnočasová aktivita a pálenie sliviek prevzala súkromná firma.  

Silnú identitu tvorí aj bohatý kultúrny život v obci a záujem obyvateľov o spoločenské podujatia 

a dianie v obci.  
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Kultúrne podujatia v obci Bošáca 

     

Zdroj: (Fotodokumentácia obce Bošáca, 2019)  

Zhodnotenie socio-ekonomickej analýzy 

Vybavenosť obce Bošáca je pomerne priaznivá, v obci je poskytovaná základná všeobecná 

zdravotná starostlivosť pre deti i dospelých, nachádza sa tu zverolekár, základná a materská 

škola, viacero obchodov a služieb. Z verejných priestorov je plusom zrekonštruované námestie, 

verejný priestor v exteriéri budovy bývalej Sokolovne, ktorý je však potrebný dotvoriť. Cieľom 

obce Bošáca je podporiť cestovný ruch a turizmus vybudovaním cyklotrasy popri potoku 

Bošáčka, vybudovaním rozhľadne na Zabudišovej a na Lysici.  

Z prieskumu verejnej mienky vyplýva, že v obci sa nenachádza dostatok detských ihrísk. Obec 

Bošáca plánuje v programovom období rozšírenie futbalového ihriska o nové multifunkčné 

ihrisko, bazén a rozvoj detských ihrísk v obci. 

Identitou obce je pestrý kultúrny a spolkový život obyvateľov v obci. V obci sa nachádzajú 

viaceré nebytové  priestory vhodné na ďalšie využitie, medzi ktoré patrí aj budova bývalej 

Sokolovne, kde je plánovaná komplexná rekonštrukcia na multifunkčnú budovu.  

Pozitívnym prvkom  pre obec je aj vytváranie partnerstiev s okolitými obcami a cezhraničná 

spolupráca. 

Územno-technická analýza 
Územno- technická analýza, je analýza územia vo vzťahu k technickej infraštruktúre územia a 

podmienkam poskytujúcich obyvateľom.   

Rozvojové osi 

Územie obce Bošáca spadá do rozvojovej osi 1.stupňa a 3.stupňa. Rozvojová os 1.stupňa 

prechádza od Trenčína cez Nové Mesto nad Váhom smer Trnava až Bratislava. Rozvojová os 

3.stupňa prechádza od Nového Mesta nad Váhom cez Myjavu až do Holíča (KURS 2001, 

2005).  

Základné údaje o území 

Obec Bošáca sa nachádza na strednom Považí a je súčasťou Bošáckej doliny. Nadmorská výška 

obce je 235 m n. m. Územím preteká potok Bošáčka a je obklopená vrchmi Bielych Karpát. 

Nachádza sa v severnej časti územia okresu Nové Mesto nad Váhom. 
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Tabuľka 15 – Základné údaje 
Nadmorská 

výška 
Súradnice Rozloha 

Počet obyvateľov k 

5.10.2020 

Prvá písomná 

zmienka 

235 m.n.n. 
48°49′43″S 

17°50′18″V 
1 960 ha 1377 1380 

Zdroj: (Búbelová, 2014) 

Geo-morfologické aspekty 

Záujmové územie je tvorené geomorfologickými celkami: Bielymi Karpatmi a Považským 

Podolím. Podložie je tvorené prevažne flyšovými súvrstviami s prevahou ílovcov a pieskovcov. 

Podložie nie je veľmi pevné a vhodné na výstavbu ťažkých objektov (Ondrášik, 2005).  

Doprava  

Cestná doprava 

Vo vzdialenosti 5 km od obce Bošáca sa nachádza cesta I. triedy I/61 Bratislava - Trenčín – 

Žilina. Sledované územie sa rozprestiera 10 km od Nového Mesta nad Váhom a 22 km od 

krajského mesta Trenčín. Napojenie na diaľnicu D1 spájajúcu Bratislavu a Žilinu je možné v 

meste Nové Mesto nad Váhom. Cesta D1 je súčasťou  medzinárodného koridoru Venice -

Trieste/Koper - Ljubljana - Užgorod -Ľvov. D1 je súčasťou vetvy A Bratislava - Žilina - 

Užgorod. (Slovenská správa ciest, 2014) Obcou prechádzajú tri cesty 3.triedy III/050420 smer 

Dolné Srnie, III/061027 smer Haluzice a III/061068 smer osada Zabudišová. (Slovenská správa 

ciest , 2014). 

Železničná doprava  

Železničná sieť sa v obci nenachádza. Najbližšia vlakové stanica je v obci Trenčianske 

Bohuslavice, v Novom Meste nad Váhom  a v Trenčíne a sú napojené na hlavnú železničnú trať 

č. 120 spájajúcu Bratislavu a Košice (Železničné info, 2014).  

Letecká doprava 

V NUTS4 Trenčín je vybudované letisko so štatútom medzinárodného letiska a je čiastočne 

civilné. Vykonáva sa tu nepravidelná vnútroštátna a medzinárodná doprava, letecké práce a 

výcvik leteckého personálu. V NUTS4 Ilava je letisko Dubnica nad Váhom - Slávnica, ktoré 

prevádzkuje Slovenský národný aeroklub ako letisko športového charakteru, neplní regionálnu 

funkciu. Najbližšie medzinárodné letisko regionálneho významu, je letisko Piešťany (PHSR 

TSK 2013 - 2023) 

Lodná doprava 

V blízkosti obce Bošáca sa nachádza medzinárodná vodná cesta Váh E81, ktorá je prepojená s 

Odrou a zároveň je súčasťou Vážskej vodnej cesty. Vážska vodná cesta je plánovaná a sčasti 

už v súčasnosti realizovaná vodná cesta medzinárodného významu spájajúcej mesto Žilinu s 

Dunajom (PHSR TSK 2013 - 2023). 

Pešia dostupnosť 

Vo obci sú vybudované chodníky, ktorým však chýba bezbariérová úprava. Na vedľajších 

komunikáciách, najmä v obytných zónach absentujú chodníky úplne (miestna časť Zabudišová, 

lokalita nad cintorínom, časť Šimarovce, časť Hrubá strana od námestia po Zemianske Podhradie a časť 
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Malá strana). Z prieskumu verejnej mienky vyplýva, že mnohé pešie komunikácie sú v 

nevyhovujúcom stave. Obec plánuje v programovom období rekonštruovať a dobudovať pešie 

komunikácie (Bošáca, 2020). 

Statická  doprava 

Statická doprava je obci prevažne riešená individuálnou formou parkovania na dvoroch 

pozemkov prípadne garážovým státím. Parkovacie plochy, ktoré sa v regióne nachádzajú, sú 

vybudované ako spevnené asfaltové plochy. V obci je vyhradených niekoľko verejných 

parkovacích plôch napr. pred futbalovým ihriskom, no vyznačenými parkovacími miestami je 

len oblasť námestia so 16-timi parkovacími miestami (Bošáca, 2020). 

Hromadná doprava 

Prepravu osôb do škôl a zamestnania  mimo regiónu umožňuje sieť liniek Slovenskej 

autobusovej dopravy (ďalej len SAD) Trenčín a.s. Táto spoločnosť v obci poskytuje 10 

zastávok hromadnej autobusovej dopravy. SAD zabezpečuje pravidelné autobusové spojenia 

do Nového Mesta nad Váhom, ktoré sú v ranných a popoludňajších hodinách počas pracovných 

dní poskytované v  hodinových intervaloch.  Cez pracovné dni vo večerných hodinách je 

interval autobusovej dopravy každé dve hodiny. Počas víkendov  sú spojenia obmedzené  v 

intervaloch každých troch hodín počas celého dňa. Spoločnosť poskytuje tiež priame spojenia 

z obce do Trenčína a Starej Turej (Cestovné poriadky, 2020).  

 

Cyklistická doprava a turistické trasy  

Cyklotrasy  

● č. 020 – Štiavnická cyklomagistrála – 68 km 

● č. 5303  - Bošáca – Stará Turá  - Papraď – 32,88 km -  povrch : asfalt 

● č. 8311 – Bošáca – Haluzica – 1,79 km – povrch:  asfalt 

 

V obci Bošáca začínajú dve značené cyklotrasy č.5303 a č.8311 a územím prechádza značená 

cyklotrasa č. 020. Cyklotrasa č. 020 je červeno značená Štiavnická cyklomagistrála (Fotografia 

10) vedúca v súčasnosti z hraníc Česko – Slovensko do  mesta Topoľčany s dĺžkou  68 km. 

Trasa vedie z hraničného prechodu Březová  - Nová Bošáca, po štátnej ceste III. triedy do 

Bošáce, po ktorej  je možné pozorovať pamiatky regiónu. Trasa prechádza cez most ponad 

Vážsky Kanál a Váh a v Kočovciach odbočí smerom na Juh (Hlatký, 2012). Ďalej obcou 

prechádza  miestna žltá cykloturistická trasa  č. 8311, ktorá sa pripája na magistrálu Naprieč 

Považským  Inovcom (Slovenský cykloklub, 2015). Cieľom obce Bošáca je vybudovanie 

cyklotrasy popri potoku Bošáčka. 

Turistické trasy  

Turistická trasa „Za výhľadmi ponad Bošácku dolinu“  je trasa dlhá 20 km  a jej absolvovanie 

trvá 4 hodiny. Ide o zeleno značenú turistickú trasu, ktorá začína  na železničnej stanici 

v Trenčianskych Bohuslaviciach. 

„K Haluzickej tiesňave“- ide o nenáročnú trasu so začiatkom v Zemianskom Podhradí, 

pokračuje do Bošáce, pri kostole sa zabáča smerom do Haluzíc. Po miernom stúpaní sa 
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pokračuje až ku kostolu v Haluziciach. Trasa je zakončená prechodom cez Haluzickú tiesňavu, 

ktorá bola v roku 1963 vyhlásená za prírodnú pamiatku. 

Ďalšou trasou je 2,5 kilometrová trasa začínajúca v Zemianskom Podhradí s koncom na 

Rolincovej (PRO Bošáca 2015-2020). 

 

Značenie cyklotrás 

 
Zdroj: (Fotodokumentácia obce Bošáca, 2015) 

Technická infraštruktúra 

Zásobovanie vodou 

V obci je na verejný vodovod napojených 92% domácností, ďalších 8% obyvateľov bytov 

a domov ma vlastný zdroj vody (Štatistický úrad SR, 2011). Obec má vybudovanú vodovodnú 

sieť s vlastným zdrojom pitnej vody, ktorú zabezpečujú vodné zdroje TVK Horný a Dolný, 

situované na severovýchodnom okraji územia. Voda z oboch prameňov je zavedená do 

záchytky, odkiaľ je vedená do vodojemu odkiaľ je rozvádzaná do objektov. Rozvodná sieť 

pozostáva z prívodného potrubia VDJ Bošáca a samotnej rozvodnej siete. V prípade nedostatku 

pitnej vody je obec zásobovaná z prívodného potrubia z Trenčianských Bohuslavíc. Vodovod 

je pod správou Trenčianskych vodární a kanalizácií. (PRO Bošáca 2015-2020) 

Zásobovanie elektrickou energiou  

Obec je  elektrickou energiou zásobovaná z linky VN 295. Ide o vzdušnú elektrickú sieť VN 

22 kV, ktorá je pretransformovaná v trafostanici. Sústava rozvodní s transformátormi 110/22 

kV umožňuje reagovať na požiadavky odberateľov. Transformovne 110 kV smerujú 

v súčasnosti do TS Nové Mesto nad Váhom. Severnú časť obce Bošáca zásobuje obyvateľov 

kiosková transformačná stanica TS 4-105 o výkone 400kV. V južnej časti územia sa nachádza 

stožiarová TS 4-101 o výkone 250kVA. Verejné osvetlenie je vedené pozdĺž ciest a je súčasťou 

elektrického vedenia (PRO Bošáca 2015-2020). 

Trenčiansky kraj je na energetické siete republiky zapojený sústavou 110 kV vedení odvinutých 

z nadradených uzlov Križovany, Bošáca, Bystričany, Považská Bystrica, Senica. Infraštruktúru, 

ktorá utvára optimálne podmienky pre zabezpečenie súčasných ako aj výhľadových potrieb 

predstavuje aj zariadenie nadradený uzol 400 kV Bošáca, ktorý sa doplní o druhú transformáciu 

400/110 kV, predstavujúcu perspektívu zvýšenia spoľahlivosti paralelnou spoluprácou so 

stanicou Križovany v dôsledku čoho bude možné posilniť existujúce stanice 110/22, respektíve 

zapojiť nové (ÚPN VÚC TSK, Zmeny a doplnky č. 3, 2018). 
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Zásobovanie teplom 

Zdrojom tepla v obci  je zemný plyn, ktorý sa využíva v individuálnych domových kotolniach. 

Zásobovanie teplom je realizované aj prostredníctvom elektrickej energie alebo na báze tuhého 

paliva - dreva alebo uhlia (PRO Bošáca 2015-2020). 

Zásobovanie plynom 

V obci Bošáca je vybudovaný STL rozvod plynu z oceľových rúr a tlaku 100kPa. Celá obce je 

napojená z regulačnej stanice plynu VTL-STL v obci Trenčianske Bohuslavice. Zásobovanie 

plynom je zabezpečené STL 300 kPa. Hlavné prívodné potrubie je vedené po ľavej strane cesty 

Trenčianske Bohuslavice – Bošáca. Prívodné STL potrubie je DN 150mm.  Cez obec prechádza 

v dvoch hlavných vetvách, ktoré sú medzi sebou prepojené z hľadiska vyrovnania tlaku. 

V osadách Rolincová a Zabudišová úplne absentuje napojenie plynovej siete (PRO Bošáca 

2015-2020). 

Telekomunikácie 

Káblová televízia v obci vybudovaná nie je, obyvatelia majú zabezpečený satelitný príjem. 

Televízny signál prostredníctvom satelitného vysielania zabezpečujú  súkromní distribútori 

(Digi Tv, UPC Direct, Telekom, Orange). Telekomunikačné a internetové pripojenie 

zabezpečujú súkromné spoločnosti O2, Orange, Telekom, Turbonet. V strede obce je 

vybudované infocentrom, ktoré by malo slúžiť pre informovanosť obyvateľov ale aj 

návštevníkov obce s možnosťou pripojenia sa Wifi free sieti v budove a jej bezprostrednom 

okolí (PRO Bošáca 2015-2020). Obec Bošáca plánuje rozširovanie Wifi free zón po celej obci. 

Kanalizácia 

Obec má vybudovanú kanalizáciu len pre odpad z odtokov, ktorá je vedená do potoka Bošácka. 

Splaškové odpadové vody sú odkanalizované  do individuálnych septikov a žúmp (PRO Bošáca 

2015-2020). Obec Bošáca má vypracovanú štúdiu odkanalizovania a čistenia odpadových vôd 

v Bošáckej doline a v programovom období plánuje vybudovanie spoločnej kanalizačnej siete 

pre obce Bošáca, Haluzice, Nová Bošáca, Štvrtok, Trenčianske Bohuslavice, Zemianske 

Podhradie.   

Verejné osvetlenie 

Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovým a LED osvetlením. Obec Bošáca rozširuje a 

neustále plánuje rozširovať sieť verejného osvetlenia.  

Verejný rozhlas  

V obci sa nachádza obecný rozhlas, ktorého ústredňa je umiestnená v priestoroch obecného 

úradu. Amplióny verejného rozhlasu sú rozmiestnené po zastavanom území obce, absentujú 

však v osadách na  Rolincovej, na Jazerách, v  lokalite nad cintorínom a v poli (PRO Bošáca 

2015-2020). 

Limity využitia územia  

Limity využitia územia z hľadiska územno-technickej analýzy vyplývajú z nadradenej 

dokumentácie a sú tvorené ochrannými pásmami (OP) dopravnej a technickej infraštruktúry, 

OP cintorína a regulatívmi. 
 

● Ochranné pásmo cintorína - 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska. 
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Dopravná infraštruktúra – ochranné pásmo  

● Cesta III. triedy č. 050420, č. 061027, č. 061068  - 25 m od osi vozovky 

● Miestne komunikácie – 15 m od osi vozovky 

Technická infraštruktúra – ochranné pásmo  

● VTL plynovod  do DN 300 – 20-200 m 

● NTL a STL plynovody a prípojky, ktorými sa rozvádzajú plyny v zastavanom území 

obce- 1m 

● VTL stanice : 10 m   

● 400 kV - 25 m od krajného vodiča, čím vzniká koridor široký podľa konštrukcie stožiara 

60 - 74 m  

● 110 kV - 25 m od krajného vodiča, koridor 37 - 39 m  

● 22 kV-1 – 3 m obojstranne u káblových elektrických vedení 

● Transformovne – 10 m  

● Vodovodu a kanalizácie – 1,5 m 

● Telekomunikačná sieť – 1,5 m  (Krumpolcová, 2011). 
 

Ďalšie limity a regulatívy vychádzajú z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie. 

Zhodnotenie územno-technickej analýzy 

Obec Bošáca je zásobovaná elektrickou energiou a stredotlakovým plynovodom. Výhodou 

obce je pokrytie obecným rozhlasom, telefónnym aj internetovým signálom s prístupom 

k internetu aj na námestí, kde je poskytovaná Free Wifi Zone. Obec Bošáca plánuje rozširovanie 

Free Wifi zón na viacerých bodoch v obci.  

Negatívom je absencia chodníkov v niektorých častiach obce (miestna časť Zabudišová, 

lokalita nad cintorínom, časť Šimarovce, časť Hrubá strana od námestia po Zemianske 

Podhradie a časť Malá strana). Podľa prieskumu verejnej mienky vyplýva, že mnohé pečie 

komunikácie sú v nevyhovujúcom stave. Obec plánuje v programovom období rekonštruovať 

a dobudovať pešie komunikácie 

Z hľadiska technickej infraštruktúry je nevýhodou absentujúca kanalizácia. Obec Bošáca má 

vypracovanú štúdiu odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v Bošáckej doline a v 

programovom období plánuje vybudovanie spoločnej kanalizačnej siete pre obce Bošáca, 

Haluzice, Nová Bošáca, Štvrtok, Trenčianske Bohuslavice, Zemianske Podhradie.  

Pozitívom obce je vlastné zásobovanie pitnou vodou z prameňov na území obce a medzi silné 

stránky patrí množstvo značených cyklistických a turistických trás. Cieľom obce Bošáca je 

vybudovanie cyklotrasy popri potoku Bošáčka. 
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Prírodno-environmentálna analýza 
Prírodno-environmentálna analýza je zameraná na analýzu územia z pohľadu prírodných 

podmienok a limitov jeho využívania. 

Ovzdušie 

Kvalitu ovzdušia ovplyvňuje pomer prírodného prostredia voči  výrobným procesom v území. 

Problémy s ovzduším sa môžu vyskytovať v jesenných mesiacoch v dôsledku zvýšenej výroby 

Bošáckej pálenice. K ohrozeniu ovzdušia v Bošáci môže dôjsť najmä vďaka priemyselným 

podnikom v Novom Meste nad Váhom, keďže sa od neho nachádza len 10 km. Hodnoty 

znečistenia ovzdušia pre územie Bošáce získava najbližšia meracia stanica v Trenčíne. Najväčší 

problém v ovzduší predstavujú oxidy dusíka NO2 , ktorých hodnota bola v roku 2019 nameraná 

32,2 t (SHMU, 2020). 

Voda 

Podľa § 31 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vyhlásené 

zraniteľné oblasti, ktoré tvoria poľnohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajú vody 

zo zrážok do povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých koncentrácia  

dusičnanov je vyššia ako 50 mg.l-1 alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť. Zraniteľné 

oblasti sú vyhlásené prevažne v nižších polohách s poľnohospodárskou pôdou, kde je riziko 

ohrozenia vôd vyššou koncentráciou živín, predovšetkým dusičnanmi. V zmysle Nariadenia 

vlády SR č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti, v Trenčianskom 

kraji nachádza patrí medzi zraniteľných oblastí aj obec Bošáca (ÚPN VÚC TSK, Zmeny a 

doplnky č. 3, 2018). 

Územím preteká vodný tok Bošáčka (Fotografia č.9). Pramení v Českej republike pod hlavným 

hrebeňom Lopenickej vrchoviny v nadmorskej výške 510 m. n. m . Bošáčka je vodný tok 

s dĺžkou 21,5  km  a je pravostranný prítok  Váhu. Ďalšími prítokmi Bošáčky sú Predpolomský 

potok a vodný tok Hrubár (PRO Bošáca 2015-2020). 

Bošáčka má dažďovo-snehový režim odtoku, ktorý je charakteristický zvýšenou vodnatosťou 

na konci jesene a začiatkom zimy, akumuláciou od decembra do februára a vysokou 

vodnatosťou v mesiacoch marec a apríl (PRO Bošáca 2015-2020). 

Územie TSK je pomerne bohaté na minerálne a termálne zdroje, pričom dva sa nachádzajú aj 

v obci Bošáca (PHSR TSK 2013-2023).  

Na juhu územia obce Bošáca a na území susednej obce Trenčianske Bohuslavice  je určené 

ochranné pásmo II. stupňa podzemných vôd.  Ochranné pásmo II. a III stupňa pre podzemné 

vody a povrchové vody sa určujú, ak v území tvorby a obehu vody nie je zriadený iný druh 

ochrany vôd, alebo ak ochrana vodárenského zdroja ochranným pásmom I. stupňa nie je 

postačujúca (Enviroportal, 2015). 

Následkom vypúšťania odtokov do Bošáčky je ohrozená čistota vodného toku a absenciou 

splaškovej kanalizácie sú ohrozené podzemné vody. Najmä podzemné vody na území, kde 

obyvatelia používajú septiky a žumpy. Riešenie problémov s kanalizáciou je v projektovom 

štádiu, v ktorom sa počíta aj s vybudovaním čističky odpadových vôd. 
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Vodný tok Bošáčka 

 
Zdroj: (Fotodokumentácia obce Bošáca, 2015) 

Pôda, náchylnosť územia na zosúvanie 

Jedným z najrozšírenejších deštrukčných javov pôdy v kraji sú zosuvy, ktoré majú nepriaznivé 

dôsledky na využitie územia, najmä na poľnohospodárstvo, výstavbu a infraštruktúru. Na 

druhej strane sa vďaka ním zachovala podstatná časť genofondu lúk. Vyskytujú sa hlavne v 

severných častiach okresu Nové Mesto nad Váhom, kam patrí aj obec Bošáca (ÚPN VÚC TSK, 

Zmeny a doplnky č. 3, 2018). 

Oblasti so svahovými deformáciami sa radia medzi rajóny nestabilných území s vysokým 

stupňom náchylnosti územia k aktivizácií resp. vzniku svahových deformácií. Na územiach 

existuje vysoké riziko aktivizácie svahových pohybov vplyvom prírodných podmienok, taktiež 

je citlivé na negatívne antropogénne zásahy. Blízké okolie s registrovanými svahovými 

deformáciami sú zaradené rovnako medzi rajóny nestabilných území so stredným stupňom 

náchylnosti územia k aktivizácií resp. vzniku svahových deformácií. Ide o územia s možným 

rizikom aktivizácie svahových pohybov vplyvom prírodných podmienok, sú rovnako citlivé na 

negatívne antropogénne zásahy. Podľa Atlasu SR v obci Bošáca je stredná až silná náchylnosť 

územia na zosúvanie, viď nasledujúci obrázok, kde ružová farba reprezentuje silnú náchylnosť, 

žltá farba strednú a zelená farba slabú náchylnosť územia na zosúvanie). Svahové deformácie 

v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území pre stavebné 

účely. 

Náchylnosť územia na zosúvanie 

 

Zdroj: (Atlas krajiny SR, 2020) 

Katastrálne územie regiónu tvorí  1158 ha (59%) poľnohospodárskej pôdy a 801 ha (41%) pôdy 

na nepoľnohospodárske účely (Demogeografia Slovenskej republiky, 2015). Pozdĺž riek sa 
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vyskytujú fluvizeme. Územie je využívané ako orná pôda. Hnedozeme  sa na území Bošáce 

využívajú najčastejšie ako poľnohospodárska pôda. Vznikali na sprašiach a sprašových hlinách 

a tvoria rozsiahlu časť na juhu územia. Súvislý pás od západu na východ tvoria v hornatých 

častiach územia kambizeme, ktoré sú využívané ako orná pôda a pasienky. Ako pasienky a lúky 

sa využívajú menej úrodné rendziny, ktoré sú rozložené spolu s vápencovými a dolomitovými 

horninami. Väčšina územia v obci Bošáca je tvorená hlinitými pôdami, ktoré patria medzi 

stredne ťažké pôdy. Sú späté hlavne so sprašmi, hlinitými aluviálnymi náplavami, neogénnymi 

usadeninami (piesočnaté vápence a sliene), materiálmi náplavových kužeľov s hlinitou 

jemnozemou. Tieto typy pôd sú zaradené podľa bonitno-pôdnej ekologickej jednotky (BPEJ) 

prevažne od 5- 9 skupiny v rámci čoho sú zaradené do  strednej a nízkej kvality pôdy.  Taktiež 

sa tu nachádza zriedkavo BPEJ od 2- 4 skupiny, ktorá sa zaraďuje do vysokej kvality pôdy 

(Pôdne mapy, 2015). Podľa Atlasu SR sa v území nachádzajú relatívne čisté pôdy, 

kontaminované. 

Poľnohospodárska  pôda 

Poľnohospodárska pôda Bošáckej doliny predstavuje ornú pôdu, trvalé trávnaté kultúry  

(ovocné sady a záhrady) a trvalé trávnaté porasty (Tabuľka 16) 

Tabuľka 16 – Rozdelenie poľnohospodárskej pôdy 
Pôda orná: - 592 ha (51,11%) 

Trvalé kultúry: Záhrady 50 ha (4,36%) 

 Ovocné sady 9 ha (0,80%) 

Trvalé trávnaté porasty: - 507 ha (43,73%) 

Spolu: -  1158ha 

Zdroj: (Demogeografia Slovenskej republiky, 2015)  

Ovocné sady  

Pôdy vhodné na pestovanie ovocných drevín sú černozeme, hnedozeme a rendziny. Pôdy sú 

zásobené humusom, majú spravidla dobrú štruktúru a sú prevzdušnené, humózna pôda s dobrou 

štruktúrou podporuje tvorbu mohutnejšej, hlbšej zasahujúcej koreňovej štruktúry. Z hľadiska 

pôdnej štruktúry si ťažšie pôdy často udržujú vlahu, sú často menej vzdušné, horšie sa 

prehrievajú, pri vysychaní praskajú, poskytujú však stromom predpoklad na väčšiu stabilitu. 

Ovocinárska výroba má v obci dlhú tradíciu a je orientovaná na pestovanie jadrového ovocia, 

kôstkového ovocia a drobného ovocia ako slivky - belice, durandzie; hrušky, jablká, čerešne, 

broskyne, orechy a tiež i oskoruše, ktorých výskyt je v súčasnej dobe len veľmi ojedinelý. 

Bošáca má dlhoročnú tradíciu v pestovaní ovocia a tiež sa v obci nachádza pálenica,  preto je 

dôležité, aby sa výsadba nových sadov podporovala.  

Nepoľnohospodárska  pôda 

Nepoľnohospodárska pôda Bošáckej doliny predstavuje lesné územie, vodné plochy, plochy 

zastavaného nádvoria a ostatné plochy  o rozlohe 3173 ha (Tabuľka 17). 
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Tabuľka 17 – Rozdelenie nepoľnohospodárskej pôdy 

Lesný pozemok: 671 ha (83,69%) 

Vodná plocha 11 ha (1,39%) 

Plochy zastavaného nádvoria 97 ha (12,15%) 

Plochy ostatné 22 ha (2,78%) 

Spolu: 801 ha 

Zdroj: (Demogeografia Slovenskej republiky, 2015) 

Hluk 

Obec Bošáca je mierne zaťažená hlukom. Najväčším zdrojom  hluku  je cestná komunikácia 

III/061024.  

 

Žiarenie 

V obci Bošáca sa vyskytuje v nízky stupeň  rádioaktivity (Enviroportal, 2015). Územie spadá 

do nízkeho a stredného radónového rizika,  čo závažné neohrozuje územie (ŠGÚDŠ, 2014). 

Odpadové hospodárstvo 

Zber komunálneho odpadu  v domoch je zabezpečený individuálnou formou  zbierania do 

odpadových nádob pred každým domom. Odvoz komunálneho odpadu zabezpečuje 

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. (Marius Pedersen).  

Obec má vybudovaný zberný dvor, mimo zastavané územie obce Bošáca, na pozemku parc. č. 

2471/1, 2471/2. Projekt Zberný dvor mal viacero etáp a jeho výstavba bola spolufinancovaný 

z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie. Zber 

separovaného odpadu (plasty, tetrapacky, papier, sklo, kovové obaly, konáre) bude vyvážaný 

priamo z domácností do zberného dvora Bošáca. Ostatný odpad môžu obyvatelia odviesť do 

zberného dvora sami. 

V roku 2021 je plánovaná ďalšia etapa rozšírenia zberného dvora - výstavba kompostárne. 

Zeleň 

Hlavné zastúpenie prirodzenej vegetácie v území majú karpatské dubovo- hrabové lesy, horské, 

flyšové (najzachovalejšie a najrozšírenejšie), ktoré majú veľký význam pre rekreáciu a 

turizmus. Čiastočne na nive rieky Bošáčka sa vyskytujú jelšové lesy. V severnej časti územia 

sa nachádza rozšírenie bukových lesov podhorských, flyšových. 

 

Zeleň v území tvorí dôležitú ekologickú, environmentálnu a estetickú funkciu. Významnú 

úlohu zohráva zeleň na súkromných pozemkoch rodinných domov v podobe záhrad, sprievodná 

zeleň vodného toku, zeleň cintorínu a  trvalo trávnaté porasty na pozemkoch bytových domov. 

Verejnosti prístupná je najmä zeleň verejných priestranstiev - na námestí obce. Avšak z 

prieskumu verejnej mienky vyplynulo, že v obci je nedostatok plôch zelene určených na 

oddych, rekreáciu a hry pre deti. Na základe toho možno uviesť, že zeleň vo verejných 

priestoroch je nutné podporovať, revitalizovať aj v ďalšom programovom období. 
 

Limity využitia územia, ochrana prírody a krajiny 

Limity sú zamerané na chránené oblasti a prírodné pamiatky vyplývajúce z nadradenej 

dokumentácie. 
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Biokoridory a biocentrá 

V riešenom území sa  nachádza biokoridor regionálneho významu a biocentrum regionálneho 

významu.  Biokoridor regionálneho významu  predstavuje vodný tok Bošáčka a smeruje 

z biocentra regionálneho významu do biokoridora  nadregionálneho  významu  - rieka Váh.  

Niektoré biocentrá svojou lokalizáciou spadajú do Chránenej  krajinnej oblasti Biele Karpaty 

(ÚPN VÚC TSK Zmeny a doplnky č. 2). 

Chránená krajinná oblasť (CHKO Biele Karpaty ) 

Medzi veľkoplošné chránené územia patrí aj  CHKO Biele Karpaty. V CHKO Biele Karpaty  

sa nachádzajú aj územia so 4. a 5. stupňom ochrany prírody, do  ktorých patria prírodné 

rezervácie, pamiatky a národné prírodné rezervácie.  Na území CHKO Biele Karpaty sa 

nachádza územia európskeho významu – Holubyho kopanice. Holubyho kopanice s rozlohou 3 

933,05ha predstavujú najväčšie bielokarpatské územie patriace do sústavy chránených území 

NATURA 2000, zahŕňajúce obce Bošáca, Dolné Bzince, Horné Bzince, Hrubá Strana, Lubina, 

Moravské Lieskové, Nová Bošáca, Zemianske Podhradie. 

Limity 

● OP lesa – 50 m od hranice pozemku 

● OP vodného toku – 5m (od brehovej čiary pri drobných tokoch) 

● OP cintorína – 50 m od hranice pozemku 

● PHO zdrojov pitných vôd (Trenčín, 1998) 

 

Ďalšie limity a regulatívy vychádzajú z územnoplánovacej dokumentácie. 

 

Reliéf 

Na území obce sa nachádza členitý reliéf zastúpený viacerými typmi. V okolí povodia sa 

nachádza rovinatý povrch pričom vo vyššie položených nadmorských výškach sa nachádzajú 

vrchovinové a pahorkatinové typy reliéfu (Enviroportal, 2014). 

Geomorfologické členenie  

Územie Bošáce je tvorené dvoma geomorfologickými celkami: Bielymi Karpatmi 

a Považským Podolím. Rozloha územia Biele Karpaty 13 km² (68.6 %), Považské podolie: 6 

km² (31.4 %) . Biele Karpaty tvoria dva podcelky Beštiny a Bošácke bradlá. Beštiny tvoria 

prevažne flyšové súvrstvia s prevahou ílovcov a pieskovcov. Bošácke bradlá tvoria hrebene, 

kužele a ostré útesy, budujú ich hlavne vápence. Považské Podolie tvorí najmä južnú časť 

územia. Je  budované prevažne sedimentami bradlového pásma, ktoré sú prekryté kvartérnymi 

svahovými uloženinami. Časť územia na juhzápade a juhovýchode tvorí  Bielokarpatské 

podhorie. Je budované prevažne sedimentmi bradlového pásma, často prekrytými kvartérnymi 

svahovými uloženinami (PRO Bošáca 2015-2020). 

Horniny  

Zo základných geomechanických typov hornín sa na území obce nachádzajú vápence a ílovce 

(Enviroportal, 2014). 

Klimatické podmienky 

Územie obce patrí  k teplým až mierne vlhkým  klimatickým podnebiam s miernou zimou. 

Priemerná teplota vzduchu v januári je  - 5 až – 3 o C. V letnom období  priemerná teplota  

vzduchu dosahuje 15 – 19 o C. Priemerná ročná teplota aktívneho povrchu pôdy je 8 až 11oC. 
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Zrážkový úhrn vo vegetačnom období je  medzi 80 až 100 mm, v zimnom období  40 – 70 mm.  

40 až 60 dní za rok je so snehovou prikrývkou v lesných územiach  ide o 80 až 100 dní . 

Zaťaženie územia prízemnými inverziami - málo, mierne a priemerne inverzné plochy. V  obci 

Bošáca - časť Zaudišová sa nachádza autmatická klimatologická zrážkomerná stanica, typ 

APS2 (PRO Bošáca 2015-2020). 

Rastlinstvo 

Najrozšírenejšou drevinou je buk lesný, ktorý vytvára v nižších polohách porastové zmesi s 

dubom zimným, hrabom obyčajným. Na území sa nachádza aj umelo vysadený smrek obyčajný  

a borovica lesná. Vo vyšších polohách v 4. a 5. vegetačnom lesnom stupni, vytvára kvalitné 

bukové porasty s prímesou smrekovca opadavého, javorov, bresta a brezy previsnutej. V 

krovinatom poschodí na vápencoch sa nachádzajú vápnomilné kry, napr.: drieň obyčajný, 

zemolez obyčajný, skalník obyčajný. 

Kvetnaté lúky patria medzi charakteristický typ vegetácie Bielych Karpát. Typický je pre ne 

výskyt lúčnych, lemových a lesných druhov, ako aj druhov suchomilných, teplomilných i 

vlhkomilných. Vznikli kombináciou pôvodnej hájovej kveteny s prenikajúcimi stepnými 

prvkami. Nachádzajú sa tu napr. kosatec dvojfarebný, hadí mor purpurový a kozinec 

vicenčovitý. Taktiež lúky Bošáckej doliny sú známe výskytom mnohých druhov kvetov, 

napríklad orchideí, hlaváčika jarného a iné (PRO Bošáca 2015-2020). 

Živočíšstvo 

Živočíšstvo žijúce v obci môžeme rozdeliť na dve kategórie a to živočíšstvo žijúce v intraviláne 

a v extraviláne. V intraviláne žijú prevažné synantropné živočíchy, teda také, ktoré sa viažu na 

človeka: lastovička domová, holub domáci, vrabec domový, krt obyčajný, myš domová a iné. 

V extraviláne územia, najmä  Bielokarpatské lúky, sú vyznačené  veľkou rozmanitosťou 

žijúcich živočíchov, predovšetkým bezstavovcov: bábôčka pávooká, modráčik bahnistý, roháč 

veľký, fúzač veľký a iné. V lesných spoločenstvách žijú vzácne druhy živočíchov: užovka 

obojková, sovy lesnej, ďatľa čierneho a iné. Z drobných zemných cicavcov v regióne žije piskor 

obyčajný piskor malý a iné. Z väčších druhov živočíchov sa v spoločenstve hôr a lesa  

vyskytuje  líška hrdzavá, kuna lesná, srnec lesný, jeleň lesný, sviňa divá, zajac poľný a iné 

(PRO Bošáca 2015-2020). 

Ovocinárstvo  

Pôdny typ - najvhodnejšie na pestovanie ovocných drevín sú černozeme, hnedozeme a 

rendziny. Pôdy zásobené humusom majú spravidla dobrú štruktúru a sú prevzdušnené, 

humózna pôda s dobrou štruktúrou podporuje tvorbu mohutnejšej, hlbšej zasahujúcej koreňovej 

štruktúry. Pôdna štruktúra - ťažšie pôdy si často udržujú vlahu, sú často menej vzdušné, horšie 

sa prehrievajú, pri vysychaní praskajú, poskytujú však stromom i oporám predpoklad na väčšiu 

stabilitu. Vegetačné obdobia – pri hlbokom vegetačnom období znesú nadzemné orgány jabloní 

teploty do – 35 °C a slivky a hrušky do - 30°C. Veľmi citlivé sú korene, ktoré mrznú pri 

teplotách: jablone -7°C až - 15°C a hrušky od -9 °C až -11 °C. Kvety pri pučaní sú 

poškodzované v prípade kôstkovín a jadrovín do -4 °C. Mladé plody zničí pri jabloniach teplota 

– 1, 7°C a pri slivkách a hruškách teplota 1,1 °C (PRO Bošáca 2015-2020). 

 

Juhozápadne a západne orientované pôdy predstavujú vyhovujúce podmienky na pestovanie 

sliviek. V území boli známe najmä odrody vhodné na využitie pri výrobe tradičného destilátu. 

Na základe ústneho podania sa tradícia Bošáckej slivovice datuje už od 17. st. a neskôr sa spája 

s Máriou Teréziou a Jozefom II (PRO Bošáca 2015-2020). 
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V období Rakúsko- Uhorska sa vozila až do Budapešti či Viedne, dokonca predávala sa aj za 

morom v USA. V minulosti bolo v obci niekoľko menších páleníc. Začiatkom storočia vlastnili 

pálenice Weiss, Kohn, Buchler. V roku 1919 bola vybudovaná obecná pálenica. V 

sedemdesiatych rokoch na mieste bývalej cigánskej osady sa začal stavať nový liehovar. 28. 

Decembra 1978 bola otvorená nová družstevná pálenica, pri ktorej bola aj sušiareň ovocia. 

Následne bol v susedstve postavený ovocinársky areál, ktorý bol daný do užívania 13. októbra 

1985 (PRO Bošáca 2015-2020). 

Obec Bošáca plánuje s rozvojom ovocinárskeho zázemia vybudovaním sušiarne, muštárne. 

Životné prostredie  

Vodný tok Bošáčka je ohrozený z hľadiska vypúšťania odpadových vôd do potoka vzhľadom 

na absenciu kanalizačnej siete v území. Aj z tohto dôvodu je nevyhnutné dobudovanie 

kanalizácie a čističky odpadových vôd. Životné prostredie obce nie je ohrozené  rizikom 

znečistenia lesných porastov ani ovzdušia výrazne škodlivými látkami.  Zaťaženie územia 

stresovými faktormi je stredné  až malé (Enviroportal, 2020). 

Ochrana prírody a krajiny  

Na severe obce Bošáca zasahuje do územia chránená krajinná oblasť Biele Karpaty. V CHKO 

platí 2. stupeň ochrany prírody. Pre obyvateľov, ktorí žijú alebo obhospodarujú svoje pozemky 

v CHKO nevyplývajú, v porovnaní s „voľnou krajinou“ (kde platí prvý stupeň ochrany) žiadne 

významnejšie obmedzenia. Zákon tu oproti územiu s prvým stupňom ochrany sprísňuje 

(zakazuje) vjazd a státie s motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce mimo 

cesty a miestnej komunikácie. Tento zákaz sa  nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla  

slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku (hospodárenie v lese, na lúke) alebo patriaceho 

vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku. V neposlednom rade nesmieme zabúdať na 

zákazy, ktoré platia na celom území SR nezávisle na stupni ochrany prírody. Jedná sa hlavne o 

vypaľovanie trávy, vyvážanie odpadu mimo oficiálnych skládok, znečisťovanie povrchových a 

spodných vôd nelegálnymi vyústeniami kanalizácie a trativodmi atď (CHKO Biele Karpaty, 

2007). 

Územia európskeho významu - Holubyho kopanice 

Najrozsiahlejšie bielokarpatské územie NATURA2000 zasahuje do Bošáckej doliny. Jeho 

súčasťou je lesná rezervácia Veľká Javorina a viaceré prírodné pamiatky lúčneho charakteru - 

typické bielokarpatské orchideové lúky, viaceré so vzácnymi penovcovými prameniskami. 

Najväčšie ohrozenie pre prírodu predstavuje sekundárna sukcesia lúk a rekreačná výstavba 

(CHKO Biele Karpaty, 2007). 

Ekosystémové služby a adaptabilita územia na zmenu klímy 

Ekosystémové služby (,,ES”) zabezpečujú v obci  tzv. zelené a modré prvky, ktorých funkcie 

môžeme zaradiť ako regulačné, produkčné, kultúrne a podporné. V oblasti regulačných 

ekosystémových služieb majú veľkú úlohu lesy, lúky, zeleň. Produkciu zabezpečujú ovocné 

sady a tiež záhrady na súkromných pozemkoch obyvateľov, pramene pitnej vody a studne.   

Kultúrne ekosystémové služby majú priaznivý vplyv na vzhľad územia a vedia obyvateľom 

poskytnúť príjemný pocit z prírodného prostredia.  

 

Klimatická charakteristika a jej dopady na ŽP, vodu a vodné hospodárstvo, ovzdušie a 

odpadové hospodárstvo 
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klimatická 

charakteristika 

dopady na životné 

prostredie 

dopady na vodu a 

vodné hospodárstvo 

dopady na ovzdušie 

a odpadové 

hospodárstvo 

 

 

Teplota (zvýšenie počtu 

extrémnych horúcich 

dní, zvýšenie 

priemernej teploty) 

poškodzovanie drevín 

škodcami, rozšírenie 

inváznych druhov 

rastlín a živočíchov, 

chradnutie stromov, 

zmena vlastností a 

funkcií pôdneho 

pokryvu (ťažšie 

vsakovanie živín do 

pôdy, ťažšie 

pracovanie s pôdou-

tvrdosť), prehrievanie 

intravilánu obce 

(zhoršenie podpornej 

a regulačnej ES) 

 

teplejšia voda - 

výskyt rias a baktérií, 

zvýšená spotreba 

vody,  vysychanie 

menších vodných 

tokov, zvýšený výpar 

(zhoršenie regulačnej 

ES) 

 

 

čierne skládky - 

zvýšení výskyt 

hmyzu, zvýšený 

zápach z PD 

(zhoršenie regulačnej 

ES) 

Zrážky (pokles, 

nerovnomernosť, viac 

zrážok v zimnom 

období) 

usychanie vegetácie, 

vodná erózia, 

oslabenie drevín 

(zhoršenie regulačnej 

ES) 

pokles hladiny 

spodnej vody, 

závlahy (zhoršenie 

regulačnej ES) 

zvýšená prašnosť, - 

(zhoršenie regulačnej 

ES) 

 

Poveternostné extrémy 

(veterné smršte, 

snehové kalamity, 

poľadovica) 

poškodzovanie 

drevín, pôdna erózia 

(zhoršenie 

produkčnej, 

podpornej, regulačnej 

ES 

zhoršenie 

vodohospodárskych 

podmienok 

(zhoršenie regulačnej 

ES) 

zmena prúdenia 

vetrov, šírenie 

zápachu z PD, 
(zhoršenie regulačnej 

ES) 

 

 

Prívalové zrážky 

poškodenie sadových 

plodín, oslabenie 

koreňového systému, 

pôdna erózia, 

ochudobnenie pôdy o 

živiny (zhoršenie 

regulačnej a 

produkčnej ES) 

 

výskyt lokálnych 

záplav, kontaminácia 

pitnej vody pri 

záplavách splaškovou 

vodou (zhoršenie 

regulačnej ES) 

 

 

 

environmentálne 

záťaže (zhoršenie 

regulačnej ES) 

 

V oblasti ekosystémov sa v území vyskytuje niekoľko klimatických aspektov, ktoré 

ekosystémové služby narúšajú, prípadne zhoršujú. V dôsledku zmeny klímy sa v území vyskytujú 

zvýšené teploty, čo môže spôsobovať rozšírenie inváznych druhov rastlín a živočíchov, čoho 

následkom je  zhoršenie regulačnej a zásobovacej ekosystémovej služby (poškodzovanie drevín 

a rozširovanie inváznych druhov) a teplejšiu vodu, ktorá spôsobuje výskyt rias a baktérií. Potenciálne 

zvýšenie teploty na území je vysoké. Momentálne v území nie je veľmi rozšírený výskyt inváznych 

druhov rastlín a živočíchov, ojedinele sa v území  nachádza netýkavka žliazkatá. Taktiež v miestach 

nelegálnych skládok odpadu môže dôjsť k zvýšenému zápachu a výskytu hmyzu. 
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Aktuálna veterná erózia je žiadna až slabá (pôdny portál), aktuálna vodná erózia je mierna - stredná a 

nie je problémom, avšak územie je potenciálne silne náchylné na vodnú eróziu (Atlas krajiny SR). 

Vodnú eróziu pôdy spôsobujú najmä zrážky a ich nerovnomernosť a predstavuje riziko znečistenia 

povrchových a podzemných vôd, dochádza k oslabovaniu drevín a strate živín z pôdy následnému 

ochudobňovaniu pôdy. 

Negatívnym javom v dôsledku zvýšených teplôt a veternej erózie je silná intenzita a šírenie zápachu z 

miestneho poľnohospodárskeho družstva. Pri poveternostných extrémoch má šíriaci sa zápach 

negatívny vplyv na intravilán obce čo má negatívny dopad na kvalitu života obyvateľov. Na 

tento problém sa navrhuje reagovať opatrením - výsadbou izolačnej zelene (výsadba krov, 

stromov, ovocných sadov) v dotyku PD, ktorá by zároveň poskytovala rekreačnú funkciu.     

 

Adaptabilita územia na klimatické zmeny 

 

klimatická 

charakteristika 

Opatrenia Aktivity podpora ES 

 

 

 

 

 

 

Teplota 

(zvýšene 

extrémne 

horúcich dní, 

zvýšenie 

priemernej 

teploty) 

 

 

 

 

 

podporovať a 

využívať vegetáciu a 

eliminovať invázne 

druhy v území 

Zvyšovať podiel zelene 

formou brehovej vegetácie,  

v prípade rozšírenia 

inváznych druhov rastlín a 

živočíchov ich odstránenie 

chemickými postrekmi,tvorba 

vegetačných  stien, popínavé 

rastliny na fasádach budov 

 

Regulačné ES, 

Podporné ES 

Využívanie vodných prvkov v 

zastavanom území 

Regulačné ES, 

Kultúrne ES 

Umožniť lepšiu 

cirkuláciu vzduchu 

 

Vysadenie stromoradia 

pozdĺž cesty, situovanie 

stromoradí na otvorené lúky 

pre vytváranie prirodzených 

biokoridorov a diverzitu 

územia, výsadba stromov do 

ovocných sadov 

Regulačné 

ES, 

Podporné ES, 

Zásobovacie 

ES, 

Kultúrne ES 

Výber vhodných  

kostrových drevín na 

výsadbu v intraviláne 

obce/rurálnych 

oblastiach (v súlade s 

predpokladaným 

zvýšením teploty 

pripraviť sa aj na 

posun výškových 

vegetačných 

stupňov) 

Prispôsobiť výber kostrových 

drevín pre výsadbu v území 

na predpokladané zvýšenie 

teploty a posun výškového 

vegetačného stupňa, zvýšiť 

diverzifikáciu druhovej a 

vekovej štruktúry drevín, vo 

väčšej miere vysádzať aj 

krátkoveké druhy stromov 

 

Regulačné ES, 
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V rámci 

sadovníckych 

projektov výsadieb 

stromov na území 

dbať na orientáciu 

výsadby k svetovým 

stranám a klimatické 

podmienky 

Podporiť tienenie budovy 

korunami stromov v lete, 

zvýšiť podiel ovocných sadov, 

zabezpečiť tepelné zisky zo 

slnka v zime, zmierniť 

veternosť a pod. 

Regulačné ES, 

Produkčné ES, 

Kultúrne ES 

Aplikovať koncept 

„zelenej 

infraštruktúry“ 

Prepojenie prírodnej zelene 

(ovocné sady, les, lúky) so 

zeleňou v zastavanom území. 

Regulačné ES, 

Produkčné ES, 

Kultúrne ES 

 

 

Zrážky (pokles, 

nerovnomernosť, 

viac zrážok v 

zimnom období) 

Znižovanie 

povodňových rizík  

vodných tokoch a 

povrchových vodných 

útvaroch, 

zavádzať postupy 

udržateľného 

hospodárenia so 

zrážkovými vodami, 

zabezpečiť lepší odtok 

zrážok 

Revitalizácia, úprava koryta 

rieky Bošáčka a obnova 

brehových porastov, 

dobudovanie kanalizácie v obci, 

zníženie výrubu lesov, 

výsadba vlhkomilných rastlín, 

dažďové záhrady, zberné 

jazierka/nádrže,  

zmena nepriepustných 

povrchov na priepustné 

 

 

Regulačné ES, 

Podporné ES, 

Kultúrne ES 

Poveternostné 

extrémy (veterné 

smršte, snehové 

kalamity, 

poľadovica) 

Zabezpečiť a 

podporovať 

implementáciu 

opatrení proti vodnej a  

veternej  erózii 

pôdneho fondu 

Zvyšovať podiel zelene,  výsadba 

izolačnej zelene, starostlivosť o 

stromy a udržiavať dobrý stav 

stromovej vegetácie 

Regulačné ES, 

Podporné ES, 

Kultúrne ES 

 

Prívalové zrážky 

Zachytávať dažďovú 

vodu, budovanie 

vodozádržných 

opatrení v 

urbanizovanej krajine 

 

Budovanie dažďových záhrad a 

zberných jazierok/nádrží, 

výmena nepriepustných 

povrchoch za priepustné 

 

Regulačné ES, 

Podporné ES, 

Kultúrne ES 

Závažným problémom v obci Bošáca sú nerovnomerne vyskytujúce sa zrážky a prívalové dažde 

spôsobujúce vodnú eróziu pôdy a záplavy. Pri návalových zrážkach sa z okolitých vrchov/hôr 

nahromadí voda,  ktorá steká do doliny- do intravilánu obce a spôsobuje lokálne záplavy. 

Významným negatívnym dopadom prívalových zrážok je tiež odnos živín v pôde, ktorý 

oslabuje koreňový systém rastlín a tým zhoršuje produkčné a podporné ekosystémové služby. 

Pokles, prípadne nerovnomerne vyskytujúce sa zrážky majú dopad na zhoršenie regulačnej 

ekosystémovej služby, konkrétne vysychanie vegetácie, oslabenie drevín.  

Aj z tohto dôvodu je nevyhnutné v obci Bošáca vybudovať kanalizáciu a budovať vodozádržné 

opatrenia vo viacerých lokalitách v obci, ako napr. budovanie dažďových nádrží a zberných 

jazierok. Taktiež je dôležitá pravidelná revitalizácia, úprava koryta rieky Bošáčka a obnova 

brehových porastov. 
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Ďalším identifikovaným problémom v obci Bošáca je stredná až silná náchylnosť územia na 

zosúvanie. Oblasti so svahovými deformáciami sa radia medzi rajóny nestabilných území s 

vysokým stupňom náchylnosti územia k aktivizácií resp. vzniku svahových deformácií. Na 

územiach existuje vysoké riziko aktivizácie svahových pohybov vplyvom prírodných 

podmienok, taktiež je citlivé na negatívne antropogénne zásahy. Svahové deformácie v 

predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území pre stavebné 

účely.  

Zhodnotenie prírodno-environmentálnej analýzy 

Obec Bošáca má mnoho prírodných daností, z ktorých má najväčší význam veľkoplošné 

chránené územie CHKO Biele Karpaty so 4. a 5. stupňom ochrany prírody. Na jeho území sa 

vyskytuje územie európskeho významu – Holubyho kopanice, s rozlohou 3 933,05ha 

predstavujúce najväčšie bielokarpatské územie patriace do sústavy chránených území 

NATURA 2000. Stredom zastavaného územia prechádza vodný tok Bošáčka, ktorý pramení v 

Českej republike a tiahne sa celou Bošáckou dolinou. Najzastúpenejší pôdami sú černozeme, 

hnedozeme, ktoré tvoria vhodné podmienky pre pestovanie ovocných drevín a 

poľnohospodársku činnosť. 

V riešenom území sa nachádza niekoľko negatívnych javov spôsobených zmenou klímy. Počas 

prívalových dažďoch sa vyskytujú problémy so vsakovaním zrážkovej vody do pôdy. Pri 

návalových zrážkach sa z okolitých vrchov/hôr nahromadí voda,  ktorá steká do doliny- do 

intravilánu obce a spôsobuje lokálne záplavy. Dôsledkom bývajú znečistené cestné 

komunikácie, znečistený vodný tok Bošáčka a nánosy bahna.   

V programovom období je preto nevyhnutné v obci Bošáca vybudovať kanalizáciu, budovať 

vodozádržné opatrenia vo viacerých lokalitách v obci, ako napr. výsadba daˇždových záhrad, 

budovanie dažďových nádrží a zberných jazierok a pravidelná revitalizácia koryta rieky Bošáčka.  

Ekosystémové služby sú zastúpené v oblasti všetkými funkciami, je však potrebné ďalej 

podnikať preventívne opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia.  
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Analýza a zhodnotenie realizovaných stratégií 
 

Kritické zhodnotenie existujúcich relevantných strategických dokumentov a existujúcich 

projektov  
 

Koncepcia územného rozvoja Slovenska, KURS 

Koncepcia územného rozvoja Slovenska (ďalej len „KURS“) definuje systém rozvojových ťažísk, 

centier osídlenia a vymedzuje rozvojové osi. KURS zaraďuje dotknuté prostredie do územia 

s potenciálom rozvoja a klasifikuje územie obce Bošáca do rozvojovej osi 1. stupňa 

a rozvojovej osi 3. stupňa. Os 1. stupňa prechádza od Čadce smerom na Žilinu cez Trenčín  

a Nové Mesto nad Váhom smerom na Trnavu až do Bratislavy. Os 3. stupňa  prechádza od 

Nového Mesta nad Váhom cez Myjavu až do Holíča. Vytýčené rozvojové osi ukazujú trend 

ďalšieho rozvoja (KURS, 2001 v znení 2011). 

 

Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky  

Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky patrí medzi základné strategické 

a koncepčné dokumenty a pre rozvoj Trenčianskeho kraja stanovuje priority a ciele rozvoja 

zamerané na produktivitu a konkurencieschopnosť, podnikateľské prostredie, znižovanie miery 

nezamestnanosti, životné prostredie a obnoviteľné zdroje, rozvoj vidieka, rozvoj cestovného 

ruchu a turizmu. Na tieto ciele nadväzuje Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja VÚC 

Trenčianskeho kraja 2013-2023 (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 

2014). 

Regionálna integrovaná územná stratégia Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Regionálna integrovaná územná stratégia Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len 

„RIUS“), je spracovaná za účelom definovania kľúčových strategických cieľov a priorít 

vychádzajúc z priestorových potenciálov a návrhu implementácie zosúladenými s princípmi a 

prioritami Integrovaného regionálneho operačného programu ako i iných dostupných 

finančných nástrojov v Slovenskej republike a EÚ. 

Územný plán vyššieho územného celku Trenčianskeho kraja   

V súčasnosti sú vypracované zmeny a doplnky č.1, č. 2 a č. 3 územného plánu VÚC 

Trenčianskeho kraja z rokov 2004, 2012 a 2018, ktorý vychádza z KURS-u a reflektuje ciele 

stanovené v nadradenej dokumentácií. Územný plán TSK rieši priestorové usporiadanie a 

reguláciu využitia územia Trenčianskeho samosprávneho kraja a jeho trendy rozvoja. „Z 

vidieckeho osídlenia sa najviac prejavujú sídla vo vážskom páse Horná Streda, Čachtice, 

Beckov, v podhorí Bielych Karpát sídla Bzince pod Javorinou, Lubina, Moravské Lieskové, 

Bošáca. Vo vidieckom osídlení hlavne pre kopaničiarske osídlenie v CHKO Biele Karpaty, je 

potrebné väčšiu pozornosť venovať zabezpečeniu územia technickou infraštruktúrou, využívať 

netradičné formy energie, podporovať také formy vidieckeho turizmu, ktoré budú integrované 

s ochranou krajiny a prírody a architektonicko-urbanistickou štruktúrou tohto osídlenia, s 

cieľom stabilizácie obyvateľstva“ (ÚPN VÚC TSK, Zmeny a doplnky č.3,2018).  
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Záväzné regulatívy územného rozvoja vyplývajúce z ÚPN VÚC TSK, Zmeny a doplnky 

č.3,2018 pre riešené územie sú: 

V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry 

● Podporovať rozvoj centier osídlenia lokálneho významu v sídlach, ktoré zabezpečujú 

komplexné základné vybavenie pre obyvateľov bezprostredného zázemia. 

 

V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry 

● Zabezpečiť územnú rezervu pre koridory cyklistických komunikácií Trenčianskeho 

kraja v nasledujúcich úsekoch: Trenčianske Bohuslavice – Nová Bošáca – št. hranica 

SR/ČR. 

 

V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry 

● Realizovať dostavbu TR 400/110 kV Bošáca vrátane prípojných vedení 400 kV a 110 

kV. 

● Realizovať novú trafostanicu 110/22 kV pre PP Trenčín a rezervovať územie na 

transformáciu s rezervovaním koridoru na výstavbu 2x110kV vzdušného vedenia v 

úseku od uvažovanej novej rozvodne 110/22 kV po miesto zaústenia do VVN 110 kV 

vedenia č.8757 Bošáca – Kostolná. 

● Rekonštrukcia 110 kV vedenia č. 8757, 8707 Bošáca – VE Kostolná – VE Trenčín. 

● Zabezpečiť výstavbu kanalizačných systémov a rekonštrukcii ČOV v samostatných 

obciach ako aglomerácie nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov. 

 

Verejnoprospešné stavby v oblasti energetiky 

● Dostavba transformovne 400/110 kV Bošáca, vrátane prípojných vedení 400 kV a 

110kV. 

● Rekonštrukcia 110 kV vedenia č. 8757, 8707 Bošáca – VE Kostolná – VE Trenčín (ÚPN 

VÚC TSK, Zmeny a doplnky č.3,2018). 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja 

V program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len ,,PHSR”) na obdobie 2003-2007 sú 

opatrenia definované nasledovne: „Opatrenia regiónu Považie v oblasti cestovného ruchu:  

● Zachovanie tradičných výrobkov: oživenie Bošáckej slivovice 

● Regionálne aktivity:  rozvoj malebných dedín – Bošácka dolina, Súčianska dolina, 

Maríkovská dolina“ (Trenčiansky samosprávny kraj, 2003).  

V PHSR na obdobie 2003-2007 bola stratégia rozvoja orientovaná na zatraktívnenie 

prostredia územia Bošáckej doliny, cestovný ruch a obnovenie tradícií z hľadiska 

zachovania jedinečnej identity regiónu.  

V aktualizovanom PHSR na obdobie 2013-2023 sú stanovené prioritné oblasti  rozvoja 

zamerané na:  

● ,,Konkurencieschopnosť  

● Rozvoj inovácií a podnikateľské prostredie 

● Rozvoj udržateľnej infraštruktúry 

● Ľudské zdroje 

● Kvalita verejných služieb 

● Životné prostredie a obnoviteľné zdroje 

● Rozvoj vidieka 

● Nadnárodná a cezhraničná spolupráca”  

(Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  2013-2023) 

 

● Územnoplánovacia dokumentácia obce Bošáca  
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Územnoplánovacia dokumentácia bola spracovaná v roku 2001. Vzhľadom na potrebu 

reagovať na nové potreby obce, na podnety obyvateľov a tiež aktualizáciu rozvojových potrieb, 

momentálne prebieha spracovanie novej územnoplánovacej dokumentácie pre usmernenie 

rozvoja celého katastrálneho územia. 

● Zvýšenie  turistickej atraktivity mikroregiónu Bošácka dolina 

V rámci programu cezhraničnej spolupráce bol vytvorený dokument pre zvýšenie turistickej 

atraktivity obcí mikroregiónu Bošáčka (Trenčianske Bohuslavice, Haluzice, Bošáca, 

Zemianske Podhradie, Nová Bošáca). Strategický dokument Zvýšenie turistickej atraktivity 

mikroregiónu Bošácka dolina je zameraný len oblasť cestovného ruchu. 

 

● Komunitný plán sociálnych služieb obce Bošáca  

V roku 2011 bol vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb s cieľom ponúkať v obci 

komplexnú sieť sociálnych služieb, ktorá bude dostupná pre všetky sociálne skupiny. 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Bošáca je na jednej strane analýza existujúceho stavu 

sociálnych služieb, na strane druhej určenie smeru v podobe konkrétnych cieľov, ktoré je 

potrebné realizovať k vybudovaniu siete sociálnych zariadení a systému sociálnej starostlivosti 

v obci.  

 

Prieskum verejnej mienky 
 

Predmetom tejto kapitoly je zhodnotenie výsledkov dotazníkového prieskumu v obci Bošáca, 

ktorý sa uskutočnil v mesiaci december 2020. Prieskum verejnej mienky bol realizovaný online 

formou, na oficiálnej stránke obce a facebooku obce. Dotazník sa skladal zo 14 otázok, ktoré 

boli orientované do viacerých oblastí.  

Prvé otázky v dotazníku boli uzatvorené orientované na niekoľko podoblastí 

(spoločenský a kultúrny život v obci, kvalitu služieb, aktuálny stav infraštruktúry, bezpečnosť 

v obci, stav zelene, atraktivitu obce vzhľadom na turizmus a cykloturistiku, čistotu a kvalitu 

verejných priestranstiev, úroveň športovísk a miest pre oddych a rekreáciu v obci), pričom 

všetky boli zamerané na problematiku kvality života a poskytovaných služieb v obci. Dotazník 

je spracovaný formou anonymného dotazníku. Jednotlivé položené otázky hodnotia na škále od 

veľmi dobré, dobré, priemerné, dostatočné a zlé. Posledných 6 otázok bolo smerovaných na 

vlastnú interpretáciu respondenta na negatívne/pozitívne prvky v území a vyjadrenie názoru na 

plánované projekty v obci.  

Prieskumu sa zúčastnilo 100 respondentov žijúcich v obci Bošáca. Viac ako 61%            

respondentov zhodnotilo spoločenský a kultúrny život v obci ako dobrý až veľmi dobrý. Kvalitu 

služieb  v obci (zdravotná starostlivosť, školstvo atď.),  bezpečnosť a zeleň v obci zhodnotilo 

takmer 60% respondentov ako dobré až veľmi dobré.  

Naopak respondenti kriticky hodnotia súčasný stav ciest, chodníkov a zastávok pre autobusovú 

dopravu. Za nedostatočne rozvinutú považujú atraktivitu obce vzhľadom na turizmus a 

cykloturistiku.  

V možnosti otvorených otázok, kedy mohli obyvatelia navrhnúť riešenia na rozvoj a skrášlenie 

obce najväčší záujem respondenti prejavili o rozširovanie verejných priestorov a detských 

ihrísk, rozvoj stavebných pozemkov a výstavbu bytových domov, ktorých je v obci nedostatok, 
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ale tiež vybudovanie kanalizácie. Viacerí respondenti sa vyjadrili, že by privítali prepojenie 

obce s okolitými obcami cyklotrasou a rozvíjanie obce v oblasti cestovného ruchu a turizmu. 

SWOT analýza 
 

SWOT analýza bola vypracovaná na základe analytickej časti dokumentu a prieskumu verejnej 

mienky a pomôže zamerať pozornosť na kľúčové oblasti. Využitá bude najmä pri budovaní 

silných stránok obce, odstraňovaní slabých stránok alebo ich akceptovaní (pokiaľ ich nie je 

možné odstrániť), využívaní príležitostí a vyrovnaní sa s rizikami vonkajšieho prostredia. 

SWOT analýza bude základným dokumentom a východiskom pre tvorbu stratégie a 

strategického plánovania. 

Analýza silných a slabých stránok sleduje súčasný stav a z hľadiska vnútorných faktorov 

odhaľuje, čo je v obci pozitívne a čo negatívne. Analýza príležitostí a ohrození sa zameriava na 

budúci rozvoj obce z hľadiska vonkajších faktorov, určuje možnosti rozvoja a riziká, s ktorými 

treba rátať.  
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SWOT analýza  

 

Silné stránky: Slabé stránky: 
Aktívna činnosť spolkov (6) 

Známe meno obce (8) 

Existencia školského a predškolského zariadenia 

(9) 

Poľnohospodárska pôda s vysokou bonitou (10) 

Separovanie a zber komunálneho odpadu na 

vysokej úrovni (9) 

Zaujímavá a dlhoročná tradícia (pestovanie 

ovocných drevín a výroba alkoholu) (9) 

Územie vhodné na turistiku a rekreáciu (9) 

Organizovanie kultúrnych podujatí a festivalov 

(Dni ovocia, Farmárske trhy, divadelné 

predstavenia, hody,...) (9) 

Využívanie územia na paragliding (5) 

Absencia bezbariérových vstupov (8) 

Technický stav zastávok SAD (9) 

Nedostatok prvkov urbánnej bezpečnosti (9) 

Nedostatok zariadení pre sociálnu starostlivosť 

(10) 

Absencia kanalizačnej siete (10) 

Absencia a zlý stav chodníkov v obci (9) 

Zápach z poľnohospodárskeho družstva - 

absentujúca izolačná zeleň (10) 

Nevyužitý potenciál pre cestovný ruch a 

turizmus (9) 

Nedostatočná propagácia obce (8) 

Absencia ponuky ubytovacích zariadení (8) 

Príležitosti : Ohrozenie:  

Potenciál pre rozvoj výstavby (bytových a 

nebytových priestorov) (8) 

Zriadenie umeleckej školy a centra 

voľnočasových aktivít (4) 

Rozšírenie služieb v oblasti sociálnej 

a zdravotnej starostlivosti (7) 

Možnosť spolupráce so zahraničnými i 

okolitými obcami (5) 

Možnosť rozvoja voľnočasových aktivít, 

multifunkčných športovísk a verejných 

priestorov (7) 

Podpora rozvoja miestnych organizácii a 

spolkov (5) 

Vhodné podmienky na pestovanie ovocných 

drevín (7) 

Rozvoj lokálnych produktov obce (7) 

Vybudovanie kompostárne (7) 

Atraktívne prostredie (kultúrny a prírodný 

potenciál) (5) 

Rozvoj turistických, náučných a cyklistických 

chodníkov a vyhliadok (6) 

Absencia vodozádržných opatrení v 

urbanizovanej krajine (8) 

Kontaminácia pôdy a podzemných vôd v 

dôsledku absencie kanalizácie (10) 

Záplavy v dôsledku prívalových dažďov a 

absencie kanalizačnej siete (10) 

Rozšírenie inváznych druhov rastlín a 

živočíchov v dôsledku zmeny klímy (8) 

 

Silná náchylnosť územia na zosúvanie (7) 
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Hodnotenie SWOT analýzy  
Silné stránky - Slabé stránky = 74  - 90 = - 16 

Príležitosti - Ohrozenia = 68 - 43 = 25 

 

Graf 3 – Výsledná SWOT analýza 

 
 

  
 

 

 

Na základe počtu aspektov SWOT analýzy vyšla stratégia spojenectva – WO – weaknesses 

opportunities, čo znamená, že v obci prevažujú slabé stránky nad silnými a zároveň príležitosti 

nad ohrozeniami. Silné stránky je potrebné rozvíjať a využívať vhodným spôsobom, aby boli 

viac dominantné ako slabé. 

Obec Bošáca sa nachádza v atraktívnom prostredí, mala by využiť otvárajúce sa príležitosti, na 

ktorých zvládnutie nemá dostatok vnútorných schopností, musí sa snažiť postupne posilňovať 

svoju pozíciu a odstrániť identifikované nedostatky. Stratégia spojenectva je vhodná stratégia, 

ktorá umožní zväčšiť vnútornú silu a podieľať sa na príležitosti so spoľahlivým spojencom. Z 

daného vyplýva, že obec by mala naplno využiť všetky svoje silné stránky a príležitosti, ktoré 

sa jej ponúkajú na ďalší rozvoj a rast.  

Záver SWOT analýzy  

Výsledná SWOT analýza vyšla v stratégií spojenectva. Je to výsledok slabých stránok obce 

v atraktívnom prostredí. Príležitosťami obce sú najmä možnosti v oblasti rozvoja cestovného 

ruchu, turizmu, bývania, rozšírenia služieb v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti, 

rozvoja voľnočasových aktivít, multifunkčných športovísk a verejných priestorov, využitie 

prírodného potenciálu s možnosťou ďalšieho rozvoja ovocinárstva a ponuky tradičných 

lokálnych produktov. Zároveň je potrebné eliminovať identifikované slabé stránky a 

nedostatky. 

defenzívnna 
stratégia

ofenzívna 
strtégia

stratégia 
úniku

stratégia 
spojenectva
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Hlavné faktory rozvoja 
 

Strategické (15 rokov )  

● Ovocinárstvo, lokálne produkty 

● Konkurencieschopnosť 

● Marketing, atraktivita a povedomie obce 

● Turistický ruch a rekreácia 

● Rozvoj sociálnej a zdravotnej starostlivosti 
● Budovanie vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine 

● Rozvoj verejných priestranstiev 

● Budovanie partnerstiev s okolitými obcami 

● Cezhraničná spolupráca 

 
Operatívne (5 rokov)  

● Vysporiadanie pozemkov a príprava na zastavanie  

● Rozvoj dopravnej infraštruktúry (chodníky, cyklotrasy, turistické trasy, zastávky SAD) 

● Verejné priestranstvá  

● Rozvoj voľnočasových aktivít, multifunkčných športovísk 

● Vybudovanie kanalizačnej siete  

● Odpadové hospodárstvo 

● Budovanie bezbariérových vstupov 
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Rozvojová stratégia 

Vízia rozvoja 
 

,,Obec Bošáca -  brána cestovnému ruchu v Bošáckej doline, ponúkajúca 

komplexný súbor zaujímavostí a služieb s rozvinutými podmienkami pre 

plnohodnotný život občanov.” 

Ciele a priority 
 

Globálny cieľ 

„Príťažlivá  moderná obec zabezpečujúca príjemné prostredie pre obyvateľov i návštevníkov 

s vyspelým cestovným ruchom, ktorého prameňom je história ovocinárstva a prírodný potenciál.“ 

Strategické ciele 

 

II. hierarchická úroveň  (do 15 rokov) 

1. Konkurencieschopnosť - týmto strategickým cieľom sa rozumie široká škála projektov, ktoré 

povedú k zvýšeniu konkurencieschopnosti cestovného ruchu, zvýšenie turizmu a návštevnosti 

obce, podporu ekologickej dopravy. 

2. Atraktivita a životné prostredie – pre tento strategický cieľ je prvoradé rešpektovanie 

prirodzenej biodiverzity krajiny, ochrana prírody a krajiny. Zameraný je na environmentálnu 

rovnováhu, zmiernenie stresových javov v území, verejné priestranstvá a cieľom je zvýšiť 

atraktivitu obce a ponuku služieb, či už pre obyvateľov alebo návštevníkov. 

I. hierarchická úroveň (do 5 rokov) 

1. Cestovný ruch - predstavuje nástroj rozvoja, ktorého cieľom je využitie potenciálu krajiny v 

snahe zabezpečiť konkurencieschopnosť cestovného ruchu, posilnenie pozície cestovného 

ruchu a vytváranie nových príležitostí.  

2. Zveľaďovanie prostredia - množstvo aktivít na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného 

prostredia so zámerom spríjemniť obec. Cieľom je tiež predchádzanie problémom, adaptácia na 

zmenu klímy, obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zmiernenie 

stresových javov v území. 
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Vízia:  

,,Obec Bošáca -  brána cestovnému ruchu v Bošáčka, ponúkajúca komplexný súbor zaujímavostí a služieb s 

rozvinutými podmienkami pre plnohodnotný život občanov.” 

Globálny cieľ: 

 „Príťažlivá  moderná obec zabezpečujúca príjemné prostredie pre obyvateľov i návštevníkov s vyspelým 

cestovným ruchom, ktorého prameňom je história ovocinárstva a prírodný potenciál.“ 

Strategické špecifické ciele - II. hierarchická úroveň 

Konkurencieschopnosť Atraktivita a životné prostredie 

Strategické špecifické ciele - I. hierarchická úroveň 

Cestovný ruch Zveľaďovanie prostredia 

Operatívne špecifické ciele 

1.1. Posilnenie pozície cestovného ruchu 1.2 Atraktivita 
1.3 Environmentálna 

rovnováha 

Priority 

1.1.1. Rozvoj cestovného ruchu 1.2.1. Image obce, ponuka služieb 
1.3.1. Životné 

prostredie 

Opatrenia 

1.1.1.1. Turistika a propagácia obce 
1.2.1.1. Životné podmienky pre 

obyvateľov 

1.3.1.1. Adaptácia na 

zmenu klímy a 

zmiernenie stresových 

javov v území 

Aktivity 

1.1.1.1.1. Partnerstvá, 

cezhraničná 

spolupráca 

 

1.1.1.1.2. 

Vybudovanie 

cyklotrasy, 

turisticko- 

náučných 

chodníkov 

1.2.1.1.1. 

Voľnočasové 

aktivity, 

multifunkčné 

športoviská 

1.2.1.1.2.  

Rozvoj 

zdravotnej a 

sociálnej 

starostlivosti 

1.3.1.1.1.  

Vybudovanie 

kanalizačnej siete 

1.1.1.1.3. 

Vybudovanie 

vyhliadkových veží, 

rozhľadní 

1.1.1.1.4. 

Budovanie značky 

a rozvoj lokálnych 

produktov  

1.2.1.1.3. Zriadenie 

zariadení pre 

zdravotnú a 

sociálnu 

starostlivosť 

1.2.1.1.4. 

Rozvojové 

plochy bývania 

1.3.1.1.2.  

Budovanie 

vodozádržných opatrení  

1.1.1.1.5.  

Rozvoj služieb pre 

návštevníkov, 

turistov 

1.1.1.1.6. Uvítacie 

tabule pri 

vstupoch do obce 

1.2.1.1.5. 

Rekonštrukcia a 

budovanie 

miestnych 

komunikácií 

1.2.1.1.6. 

Budovanie 

bezbariérových 

vstupov do OV 

1.3.1.1.3. 

 Obnova brehových 

porastov, úprava koryta 

rieky Bošáčka, 

preventívne opatrenia na 

zlepšenie stavu 

životného prostredia 
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1.1.1.1.7.  

Podpora identity obce, tradícií (podujatia 

obce) 

1.2.1.1.7.  

Prvky urbánnej 

bezpečnosti, 

informačné 

značenie, mobiliár 

1.2.1.1.8. 

Renovácia 

verejných budov 

1.3.1.1.4.  

Výsadba izolačnej 

zelene, rozvoj 

ovocinárstva  

 

1.2.1.1.9.  

Verejné  priestory, 

vybudovanie 

oddychových zón 

(mobiliár) 

 

 

1.2.1.1.10. 

Obnova 

zastávok SAD 

1.3.1.1.5  

Rozvoj odpadového 

hospodárstva 

1.3.1.1.6.  

Prechod na 

nízkouhlíkové 

hospodárstvo 

Obec sa do budúcna bude snažiť pri projektoch zavádzať smart prvky, inovácie a možnosti 

financovania prvkov smart cities. 
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Programová štruktúra 

Opis 1. Strategického špecifického cieľa, II. hierarchickej úrovne: Konkurencieschopnosť 

1. Strategický špecifický cieľ, II. Hierarchická úroveň: Konkurencieschopnosť 

I. Hierarchická úroveň: Cestovný ruch 

Operatívny cieľ č. 1.1..: Posilnenie pozície cestovného ruchu 

Priorita č. 1.1.1.: Rozvoj cestovného ruchu 

Opatrenie 1.1.1.1. Turistika a propagácia obce 

Aktivita 1.1.1.1.1. Partnerstvá, cezhraničná spolupráca 

Aktivita 1.1.1.1.2. Vybudovanie cyklotrasy, turisticko- náučných chodníkov 

Aktivita 1.1.1.1.3. Vybudovanie vyhliadkových veží, rozhľadní 

Aktivita 1.1.1.1.4. Budovanie značky a rozvoj lokálnych produktov  

Aktivita  1.1.1.1.5. Rozvoj služieb pre návštevníkov, turistov 

Aktivita 1.1.1.1.6. Uvítacie tabule pri vstupoch do obce 

Aktivita 1.1.1.1.7. Podpora identity obce, tradícií (podujatia obce) 

Popis: Aktivity sú zamerané na podporu atraktivity územia a príťažlivosti pre turizmus, posilnenie 

pozície cestovného ruchu, nárast počtu návštevníkov čo bude mať pozitívny priemet v náraste 

konkurencieschopnosti obce.  

Zachovanie a podpora súčasných partnerstiev a budovanie nových spoluprác na miestnej a 

cezhraničnej úrovni.  

Budovanie cyklotrás vyznačených popri vodnom toku Bošáčka, na cestnej komunikácii 

oddeľovacími pásmi, prípadné využitie starých poľných ciest. V rámci tejto aktivity je potrebné 

vybudovanie odpočívadiel, osadenie mobiliáru, osadenie značenia trás a smerových tabúľ pre 

navigáciu do obce.  

Tvorba turisticko-náučných chodníkov v katastri obce po zaujímavých, náučno-historických 

miestach a danostiach obce. Jedným z miest je náučný chodník ku miestu starého hradiska pri osade 

Rolincová. V rámci tejto aktivity je tiež potrebné značenie náučného chodníka a turistických trás, 

s náučnými didaktickými prvkami, ktoré obohatia a rozšíria znalosti v oblasti prírody a jej ochrany.  

Rekreačná plocha s rozhľadňou pre miestnych obyvateľov i návštevníkov, využitie aj ako 

oddychová zóna pre adrenalínové športy či miesta pre opekanie.  

Každoročné organizovanie tradičných podujatí a organizovanie nových ako napr. Farmárske trhy 

a Dni ovocia na verejných priestranstvách s prenajímaním stánkov pre predaj vlastných domácich 

produktov a ich propagácia.  

V súvislosti s rozvojom turizmu a narastajúcim počtom návštevníkom bude potrebný rozvoj 

služieb napríklad v podobe ubytovacích a stravovacích zariadení.  

Identitu obce podporia tiež tradičné lokálne produkty, spracované z miestneho ovocinárstva. 

Možné je vybudovanie výrobných objektov Bošáckej slivovice, sušenia sliviek a výroba 

slivkového lekváru podľa tradičných receptúr s expozičným miestom pálenia. Podniková predajňa 

bude spojená s predajom darčekových produktov so značkou Bošáce a suvenírov.  
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Pri rozvoji turizmu a cestovného ruchu  je predpoklad, že uvedené aktivity môžu prispieť do 

rozpočtu obce a zabezpečiť tak jej ďalší rozvoj v budúcnosti. 

 

Opis 2. Strategického špecifického cieľa, II. hierarchickej úrovne: Atraktivita a životné prostredie 

II. Strategický špecifický cieľ, II. Hierarchická úroveň: Atraktivita a životné prostredie 

I. Hierarchická úroveň: Zveľaďovanie prostredia 

Operatívny cieľ č. 1.2.: Atraktivita 

Priorita č. 1.2.1.: Image obcí, ponuka služieb 

Opatrenie 2.1.1.1.  Životné podmienky pre obyvateľov 

Aktivita 1.2.1.1.1. Voľnočasové aktivity, multifunkčné športoviská 

Aktivita 1.2.1.1.2. Rozvoj zdravotnej a sociálnej starostlivosti 

Aktivita 1.2.1.1.3. Zriadenie zariadení pre zdravotnú a sociálnu starostlivosť 

Aktivita 1.2.1.1.4. Rozvojové plochy bývania 

Aktivita 1.2.1.1.5. Rekonštrukcia a budovanie miestnych komunikácií 

Aktivita 1.2.1.1.6. Budovanie bezbariérových vstupov do OV 

Aktivita 1.2.1.1.7. Prvky urbánnej bezpečnosti, informačné značenie, mobiliár 

Aktivita 1.2.1.1.8. Renovácia verejných budov 

Aktivita 1.2.1.1.9. Verejné  priestory, vybudovanie oddychových zón (mobiliár) 

Aktivita 1.2.1.1.10. Obnova zastávok SAD 

Popis: Aktivity podporujúce voľnočasové aktivity, zveľaďovanie obce, verejných priestranstiev a 

mobiliáru, podporu rozvoja územia a zlepšenie životných podmienok pre obyvateľov. Cieľom je 

renovácia, rekonštrukcia verejných budov, komplexná rekonštrukcia kultúrneho domu 

a budovy obecného úradu, renovácia domu smútku, rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a 

vybudovanie novej požiarnej zbrojnice, rekonštrukcia komunikácií a chodníkov v obci 

a vybudovanie nových peších komunikácií, rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním 

miestnej architektúry, dotvorenie prvkov urbánnej bezpečnosti (napr. osadenie kamerového 

systému a zabezpečenie bezpečnosti premávky najmä pri základnej a materskej škole, merače 

rýchlosti pri vstupoch do obce pre dodržiavanie bezpečnosti cestnej premávky, pravidelná obnova 

verejného osvetlenia v intraviláne obce), dotvorenie informačného značenia, renovácia a 

doplnenie mobiliáru na verejných priestranstvách. 
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Cieľom je tiež podpora sociálneho a zdravotníckeho zázemia v obci, vybudovanie domova 

dôchodcov s kapacitami aj pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, vybudovanie 

zariadenia pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vybudovanie nájomných bytových 

jednotiek nad  obecným úradom a bytových objektov v ďalších častiach obce, budovanie 

bezbariérových vstupov do budov občianskej vybavenosti. 

Jednotlivé aktivity podporujú atraktivitu územia a zároveň sa vytvoria nové miesta pre oddych, 

rekreáciu a voľnočasové aktivity. Pri futbalovom ihrisku je zámerom pristaviť multifunkčné 

športové centrum a plaváreň.  

Aktivita rozvojové plochy bývania reaguje na požiadavky obyvateľov vyplývajúcich z 

prieskumu verejnej mienky. Súčasťou je vysporiadanie pozemkov pre prípravu  pozemkov na ich 

individuálnu bytovú výstavbu a bytovú výstavbu, príp. ploch pre podnikanie. Lokalita -Pod 

stráňami- poskytuje kapacity a je schválená v územnom pláne pre funkčné využitie bývania. 
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Opis 2. Strategického špecifického cieľa, II. hierarchickej úrovne: Atraktivita a životné prostredie 

II. Strategický špecifický cieľ, II. Hierarchická úroveň: Atraktivita a životné prostredie 

I. Hierarchická úroveň: Zveľaďovanie prostredia 

Operatívny cieľ č. 1.3.: Environmentálna rovnováha 

Priorita č. 2.2.1.: Životné prostredie 

Opatrenie 2.2.1.1. Adaptácia na zmenu klímy a zmiernenie stresových javov v území 

Aktivita 1.3.1.1.1. Vybudovanie kanalizačnej siete 

Aktivita 1.3.1.1.2. Budovanie vodozádržných opatrení  

Aktivita 1.3.1.1.3. Obnova brehových porastov, úprava koryta rieky Bošáčka, preventívne 

opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia 

Aktivita 1.3.1.1.4. Výsadba izolačnej zelene, rozvoj ovocinárstva  

Aktivita 1.3.1.1.5  Rozvoj odpadového hospodárstva 

Aktivita 1.3.1.1.6. Prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo 

Popis: Vhodnými adaptačnými opatreniami sa zvýši odolnosť životného prostredia na 

klimatickú zmenu a zníži zraniteľnosť územia. Aktivity sú navrhované ako preventívne opatrenia 

na ochranu pred inváznymi druhmi rastlín a živočíchov, na predchádzanie vzniku čiernych skládok 

odpadu, ako opatrenie pred povodňami, eróziou pôdy, náchylnosťou územia na zosúvanie. 

Jednotlivé aktivity vedú k posilneniu ekosystémov, obnove vodnej biodiverzity, zvýšeniu zelených 

prvkov v území, environmentálnej rovnováhe, zmierneniu stresových javov v území a značnou 

mierou prispievajú k ozdraveniu životného prostredia a obmedzujú vplyvy poškodzujúce životné 

prostredie.  

Zvyšovaním podielu zelenej infraštruktúry sa dosiahne zlepšenie environmentálnych aspektov v 

sídle, prinesie zlepšenie kvality ovzdušia, posilnenie ekologickej stability a spríjemnenie prostredia 

pre obyvateľov i návštevníkov obce. 

Vybudovanie splaškovej kanalizácie spolu s čistiarňou odpadových vôd bude potrebné v celom 

území s pripojením na všetky obytné zóny. Problém s kanalizáciou majú všetky obce Bošáckej 

doliny, preto bude jeho realizácia prebiehať na úrovni mikroregiónu. V roku 2020 sa ukončila 4. 

etapa budovania a rozšírenia zberného dvora a ďalším cieľom oblasti rozvoja odpadového 

hospodárstva je vybudovať kompostáreň. 
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Aktivita výsadba izolačnej zelene, rozvoj ovocinárstva  je zameraná na zachovanie biodiverzity 

a pozostáva z premeny nevyužívaných oblastí poľnohospodárskej pôdy na ovocné sady, pre ktoré 

má obec vhodné prírodné podmienky. Vytvorením ovocných sadov v blízkosti 

poľnohospodárskeho družstva sa zamedzí šíreniu zápachu a prispeje k zachovaniu genofondu 

a zvýšenie biodiverzity v území. 

V obci budú podporované podujatia organizované pre záchranu  tradičných regionálnych odrôd 

(Bystrická slivka, Durandzia, Belica, krajové odrody jabloní, krajové odrody hrušiek, Oskoruša 

jarabinová).  

Prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo predstavuje realizáciu miestnych plánov a opatrení 

súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou (napríklad: obnova verejnej infraštruktúry s cieľom 

zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia). Energetické 

opatrenia sú zamerané na: úsporu energie, zlepšenie ener. hospodárnosti budov, využívať 

energeticky efektívnejšie technológie vo verejných budovách, zlepšovať tepelno-technické 

vlastnosti stavebných konštrukcií, možnosť využitia nízkopotenciálnej energie prostredia (tepelné 

čerpadlá), zateplenie budov, výmena/zateplenie striech, čo by prispelo k minimalizovaniu 

vynaložených nákladov na vykurovanie budov. Cieľom nízkouhlíkového hospodárstva je zníženie 

množstva skleníkových plynov o 80 až 95 % a zníženie negatívnych vplyvov energetiky na životné 

prostredie. 

Prvky smartcities 

V kontexte programovej štruktúry PRO Bošáca na obdobie 2021-2026 ide o koncept 

predstavujúci komplexný prístup k fungovaniu obce, ktorý zasahuje do rôznych oblastí ako 

kultúra, infraštruktúra, životné prostredie, energetika, sociálne služby a ďalšie. Prvkami 

smartcities je možné rozumieť napríklad: riešenie inteligentných svetelných signálov, 

aplikovanie inteligentných senzorov merania množstva a prietoku vodného toku, hustotu vody 

vo vodnom toku a inteligentných meračov ovzdušia.  
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Možnosti finančného zabezpečenia 

Úlohou finančného plánu je identifikácia aktuálnych ale i potenciálnych finančných prostriedkov pre 

optimálne plnenie stanovených aktivít s cieľom zabezpečiť dosiahnutie špecifických cieľov.  

Zdrojom finančného krytia aktivít PRO je rozpočet obce, ktorý je dopĺňaný zo zdrojov VÚC 

Trenčiansky kraj, rôznymi dotáciami a grantmi a v neposlednom rade zo štátneho rozpočtu 

štrukturálnych a investičných fondov EÚ prostredníctvom základných operačných programov (OP 

Efektívna verejná správa 2014 – 2020, OP Integrovaná infraštruktúra 2014 -2020, OP Integrovaný 

regionálny operačný program 2014 -2020, OP Kvalita životného prostredia 2014 -2020, OP Ľudské 

zdroje 2014 -2020, OP Výskum a inovácie 2014 -2020, Program rozvoja vidieka 2014 – 2020). 

Možnosťami sú tiež bankové úvery, financie z národných projektov, nadácie a neinvestičné 

fondy, sponzoring podnikateľov a súkromných osôb, združovanie prostriedkov verejnej a 

neverejnej sféry. 

 Pre programové obdobie sú relevantné napríklad tieto nadácie: 

● Nadácia ekoPolis (zameraná na podporu greenways, zelených oáz a priestorov, živých 

chodníkov a pod.) 

● Nadácia Pontis prostredníctvom nadačného fondu Slovenských elektrární (zameraný na 

energetickú efektívnosť, znižovanie emisií CO2 do ovzdušia), nadačného fondu Dell 

(zameraný na podporu vzdelávania mládeže v oblasti informačných technológií), nadačný 

fondu Západoslovenskej energetiky (podporuje športové, sociálne, environmentálne. kultúrne 

projekty so zameraním na západné Slovensko),.... 

● Nadácia Allianz (zameraná na bezpečnosť na cestách, výskum a vzdelávanie) 

● Nadácia Tesco (sústreďuje sa na zlepšenie kvality života ľudí v mestách) 

● Nadácia Slovenskej Sporiteľne (sústredí sa na projekty v oblasti vzdelávania, kultúry, športu) 

● Nadácia Orange (podporuje vzdelávanie, stavanie detských ihrísk,  organizovanie kultúrnych 

podujatí, a pod.) 
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Identifikácia potenciálnych zdrojov financovania 

 

Názov zdroja/programu Popis prioritných oblastí zdroja Celkový objem alokácie Obdobie oprávnenosti Riadiaci orgán Kofinancovanie

Integrovaný regionálny OP

Školstvo, Kreatívny priemysel, Doprava, Źivotné 

prostredie, Sociálna infraštruktúra, Zdravotníctvo, 

Verejné služby

1 754 490 415,00 EUR                2014 - 2020

 - 80% EÚ, 10% ŠR, 5% MR 

p. os. 1p.os 2 - 85% EÚ, 

10% ŠR, 5% MR

p.os 5 - 95% EÚ, 5% ŠR

Výskum, vývoj, inovácie 2 266 776 537,00 EUR                2014 - 2020

85% EÚ

10% ŠR

5% prijímateľ

Podpora vzdelávania, zamestnanosti, sociálnej 

inklúzie, zraniteľných skupín na trhu práce
2 204 983 517,00 EUR                2014 - 2020

p. os 3 - 85% EÚ, 10% ŠR, 

5% prijímateľ

Udržateľné využívanie prírodných zdrojov, 

Prispôsobenie sa nepriaznivým vplyvom zmeny klímy, 

Podpora riadenie rizík a mimoriadnych udalostí, 

Energeticky účinné nízkouhlíkové hospodárstvo

3 137 900 110,00 EUR                2014 - 2020

80% EÚ

10% ŠR

10% prijímateľ

OP Integrovaná infraštruktúra

Podpora  udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, 

tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského 

prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej 

infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a 

rozvoja informačnej spoločnosti.

3 966 645 373,00 EUR                2014 - 2020

85% EÚ

10% ŠR

5% prijímateľ

Poskytovanie kvalitných a dostupných verejných 

služieb efektívnym spôsobom v každej fáze života 

resp. podnikania ich prijímateľov

278 449 284,00 EUR                   2014 - 2020

85% EÚ

10% ŠR

5% prijímateľ

 Financovanie horizontálnych aktivít spoločných pre 

všetky operačné programy
159 071 912,00 EUR                   2014 - 2020

85% EÚ

10% ŠR

5% prijímateľ

Podpora konkurencieschopnosti poľnohospodárstva, 

zabezpečovanie udržateľného hospodárenia s 

prírodnými zdrojmi a dosiahnutie vyváženého 

územného rozvoja vidieckych komunít

1 545 272 844,00 EUR                2014 - 2020
75% EÚ

25% prijímateľ

OP Rybné hospodárstvo Podpora akvakultúry 15 785 000,00 EUR                    2014 - 2020

85% EÚ

10% ŠR

5% prijímateľ

Národné programy a zdroje
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Možné zdroje financovania v období 2014 – 2020. Po uvedený nového programového obdobia budú možné zdroje financovania aktualizované. 

 

 

Šanca pre váš región

Podpora vzniku oddychových zón, verejných 

knižníc, klubov pre mladých, podpora kultúrnych 

podujatí vychádzajúcich z miestnych tradícií

80 000,00 EUR                       2017*
100% grant

(max. 3 000 €)

Rekvalifikačné kurzy, tréningy zamerané na 

pracovné návyky, získavanie všeobecných 

zručností pre zlepšenie uplatnenia sa na trhu 

práce (písanie životopisu, tréningy 

komunikačných zručností,..)

100 000,00 EUR                     2017*
100% grant

(max. 1 300 €)

Obce bližšie k Vám
Kultúrne podujatia, historické a umelecké 

pamiatky, prírodné prostredie
70 000,00 EUR                       2017*

50% grant

50% prijímateľ

(max. 7 500 €)

SPPoločne pre domovinu

Podpora vzdelávacích a rozvojových projektov, 

aktivít podporujúcich vytváranie podmienok pre 

trvalo udržateľný rozvoj lokality či regiónu

200 000,00 EUR                     2017*
100% grant

(max. 6 000 €)

Prístup k zamestnaniu

Podpora pre projekty zamerané na začlenenie 

do pracovného procesu dlhodobo 

nezamestnaných a znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie, odborné 

vzdelávanie a kvalifikácia týchto uchádzačov

80 000,00 EUR                       2017*

50% grant

50% prijímateľ

(max. 15 000 €)

Podpora projektov s alternatívnym farmárskym 

zameraním, prispôsobených miestnym 

podmienkam, kombinujúce okrasné, ovocné a 

zeleninové záhrady s prvkami drobnochovu 

malých hospodárskych zvierat

56 000,00 EUR                       2017*
100% grant

(max. 5 000 €)

Posilnenie vzdelávania Zvýšenie kvality procesu vzdelávania 30 000,00 EUR                       neobmedzene 100% grant

Podnikanie v remesle

Propagácia domácich výrobcov a ich výrobkov, 

podpora tvorby remeselníckych pracovných 

miest, organizácia školení, ekonomický rast a 

zvýšenie domáceho hospodárstva

nefinančná podpora neobmedzene -

* obdobie realizácie a financovania je možné len v roku 2017, ale vzhľadom na to, že tieto nadácie poskytujú finančnú podporu z rovnakých programov už niekoľko rokov, vo finančnom pláne sa 

počíta s ich existenciou a poskytnutím podpory aj počas celého programovacieho obdobia 2016 - 2020
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Názov zdroja/programu Popis prioritných oblastí zdroja Celkový objem alokácie Obdobie oprávnenosti Riadiaci orgán Kofinancovanie

Podpora demokratickej a občianskej účasti 

občanov na úrovni Únie
185 468 000,00 EUR              2014 - 2020

EK - Generálne riaditeľstvo 

pre vzdelávanie a kultúru

individuálne 

Názov zdroja/programu Popis prioritných oblastí zdroja Celkový objem alokácie Obdobie oprávnenosti Riadiaci orgán Kofinancovanie

Program cezhraničnej 

spolupráce Maďarská republika - 

Slovenská republika

Posilnenie hospodárskej 

konkurencieschopnosti, zvýšenie súdržnosti 

ľudí a komunít, dostupnosť a komunikácia

47 199 965,00 EUR                2014 - 2020

85% EÚ

10% ŠR

5% prijímateľ

Názov zdroja/programu Popis prioritných oblastí zdroja Celkový objem alokácie Obdobie oprávnenosti Riadiaci orgán Kofinancovanie

Priestor pre identifikovanie, šírenie a výmenu 

skúseností a postupov a ich následný prenos do 

hlavných OP pod cieľom Investovanie do rastu 

zamestnanosti – zlepšenie implementácie OP

426 309 618,00 EUR              2014 - 2020

85% EÚ

10% ŠR

5% prijímateľ

Podpora výskumu v oblasti územného 

plánovania a regionálneho rozvoja
48 678 851,00 EUR                2014 - 2020

85% EÚ

10% ŠR

5% prijímateľ

Podpora pri účinnejšej a efektívnejšej realizácii 

programov Európskej územnej spolupráce
39 392 587,00 EUR                2014 - 2020

85% EÚ

10% ŠR

5% prijímateľ

Názov zdroja/programu Popis prioritných oblastí zdroja Celkový objem alokácie Obdobie oprávnenosti Riadiaci orgán Kofinancovanie

Stredná Európa

Inovácie, Zlepšenie dostupnosti strednej Európy 

ako aj v rámci nej, Životné prostredie, Zvýšenie 

konkurencieschopnosti a atraktivity miest a 

regiónov

246 581 112,00 EUR              2014 - 2020

85% EÚ

10% ŠR

5% prijímateľ

ETC Dunaj

Podporova udržateľného rozvoja, inovácie, 

životné prostredie a kultúra, cestovný ruch, 

prepojenosť a energetická zodpovednosť,  

zvýšiť inštitucionálnu kapacitu a spoluprácu 

211 000 000,00 EUR 2014-2020

85% EÚ

10% ŠR

5% prijímateľ

Nadnárodné programy a zdroje

Medziregionálne programy a zdroje

Cezhraničné programy a zdroje

Medzinárodné programy a zdroje
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Zásobník projektových zámerov na obdobie 2021-2026  

Projektové zámery obce sú vypracované na časové obdobie 2021-2026 s výhľadom na 15 rokov 

v nadväznosti na programové obdobie Európskej únie 2021-2027. Aktualizované PRO je 

podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 

a štrukturálnych fondov Európskej únie.  

Projektové 

zámery  

Popis Stav pripravenosti 

zámeru 

Predpokladané 

náklady 

Ovocinárske 

zázemie 

Vybudovanie sušiarne ovocia a muštárne Budúci cieľ - zapojiť 

sa do výzvy o ŽoNFP 

- 

Návrh 

verejného 

priestoru v 

blízkosti 

plánovanej IBV 

a bytových 

domov  

Návrh rekreačno-oddychového verejného 

priestoru s napojením na plánovanú výstavbu 

IBV a bytových solitérov v obci Bošáca. 

Požiadavkou je sad z ovocných stromov, ktorý 

zároveň bude slúžiť ako izolačná funkcia od 

poľnohospodárskeho družstva. 

 

 

 

Budúci cieľ - zapojiť 

sa do výzvy o ŽoNFP 

- 

 

Renovácia 

verejných 

budov 

Zateplenie a celková rekonštrukcia kultúrneho 

domu (“KD”), rekonštrukcia domu smútku 

(“DS”), komplexná rekonštrukcia budovy 

obecného úradu (“OÚ”) - (interiéru aj 

exteriéru areálu v okolí budov, s dôrazom na 

historickú hodnotu 

Vypracovaná 

projektová 

dokumentácia pre 

KD, spracovaný 

realizačný projekt pre 

DS 

KD - 900 000 € 

DS - 55 000 € 

OÚ - 300 000 € 

 

 

Nízkouhlíkové 

hospodárstvo 

Spracovanie energetického auditu verejných 

budov, prechod na nízkouhlíkové 

hospodárstvo, zníženie množstva 

skleníkových plynov 

Spracovanie 

energetických auditov 

- odoslaná Žiadosť o 

NFP 

energetický audit 

verejných budov 

- 25 000€ 

 

Výstavba 

kompostárne 

Projekt zameraný na zhodnocovanie BRKO z 

územia obce Bošáca a z území obcí Bošáca, 

Trenčianske Bohuslavice, Haluzice, 

Zemianske Podhradie, Nová Bošáca, Dolné 

Srnie a Moravské Lieskové. 

Podaná Žiadosť o 

NFP 

990 000 € 

Parkovisko Vybudovanie parkoviska v blízkosti 

sociálnych bytových domov 

Budúci cieľ - zapojiť 

sa do výzvy o ŽoNFP 

30 000 € 

Chodníky Vybudovanie peších komunikácií v obci Budúci cieľ - zapojiť 

sa do výzvy o ŽoNFP 

250 000 € 

Autobusové 

zastávky 

Obnova zastávok SAD a ich okolia Budúci cieľ - zapojiť 

sa do výzvy o ŽoNFP 

50 000 € 

Vybudovanie 

bytov v budove 

OÚ 

Vybudovanie 4 nájomných bytových jednotiek Vypracovaná 

architektonická štúdia 

500 000 € 

Celková 

rekonštrukcia 

budovy 

Sokolovne 

Celková rekonštrukcia budovy Sokolovne na 

viacúčelovú budovu  

Vypracovaná 

projektová 

dokumentácia  

500 000 € 

Revitalizácia 

verejného 

priestoru 

Revitalizácia, úprava verejného priestoru v 

areáli sokolovne 

Budúci cieľ - zapojiť 

sa do výzvy o ŽoNFP 

50 000€ 

Vodozádržné 

opatrenia 

Vybudovanie vodozádržných opatrení v obci 

ako nádrže na zber vody, zberné jazierka, 

dažďové záhrady 

Budúci cieľ - zapojiť 

sa do výzvy o ŽoNFP 
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Vybudovanie/ 

zriadenie 

zdravotného a 

sociálneho 

zariadenia  

Vybudovanie zdravotného strediska, ktoré 

bude občanom obce Bošáca a blízkeho okolia 

poskytovať potrebnú zdravotnú starostlivosť, 

rozšírenie zdravotnej starostlivosti o zubného 

lekára, nákup zdravotníckych pomôcok, 

vybudovanie domova dôchodcov s kapacitami 

aj pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

pohybu, vybudovanie 

Budúci cieľ - zapojiť 

sa do výzvy o ŽoNFP 

- 

Vybudovanie 

garáže pre 

hasičskú 

zbrojnicu v obci 

Bošáca 

Vybudovanie garáže ku hasičskej zbrojnici Vypracovaná 

projektová 

dokumentácia 

35 000 € 

Vybudovanie 

splaškovej 

kanalizácie 

Vybudovanie spoločnej kanalizácie pre obce v 

Bošáckej doline  (Nová Bošáca, Zemianske 

Podhradie, Trenčianske Bohuslavice, Haluzice 

a Štvrtok) 

Vypracovaná štúdia 5 500 000 € 

Príjmová 

skládka, sklad 

kompostu, 

štiepkovať a 

mulčovač 

Realizácia projektu zabezpečí pre obyvateľov 

obce jednoduchší a komfortnejší spôsob 

triedenia odpadu a prispeje tiež k zlepšeniu 

životného prostredia, v ktorom títo občania 

žijú. 

Zaslaná žiadosť o 

dotáciu, vypracovaná 

projektová 

dokumentácia 

 92 000 € 

Rozvoj 

športovísk, 

ihrísk 

Cieľom je vytvoriť verejný priestor a podporiť 

voľnočasové aktivity, vybudovanie bazénu, 

športovísk, multifunkčného ihriska 

Budúci cieľ - zapojiť 

sa do výzvy o ŽoNFP 

50 000 € 

Vyhliadky Vybudovanie vyhliadkových veží, rozhľadní v 

extraviláne obce 

Budúci cieľ - zapojiť 

sa do výzvy o ŽoNFP 

600 000 € 

 

Cyklotrasa, 

náučno- 

turistický 

chodník 

Vybudovanie cyklotrasy do Trenčianskych 

Bohuslavíc popri hl. ceste a popri vodnom 

toku Bošáčka, náučno-turistický chodník s 

didaktickými prvkami, ktoré obohatia a 

rozšíria znalosti v oblasti prírody a jej ochrany 

Budúci cieľ - zapojiť 

sa do výzvy o ŽoNFP 

 2 000 000 € 

Rozvoj bývania - 

lokalita pod 

stráňami 

Rozvoj bývania - Vybudovanie 2 bytových 

domov 

Momentálne prebieha 

vysporiadanie 

pozemkov a územné 

konanie 

1 500 000 € 

Rozvoj bývania - 

lokalita tehelňa  

dom pre seniorov + bytová výstavba Budúci cieľ - zapojiť 

sa do výzvy o ŽoNFP 

1 600 000 € 

Infraštruktúra k 

IBV 

Vybudovanie potrebnej infraštruktúry pre 

lokalitu individuálne bytovej výstavby pod 

Stráňami 

Vypracovaná 

projektová 

dokumentácia 

400 000 € 

 

Návrh verejného 

priestoru v 

blízkosti 

plánovanej IBV 

a bytových 

domov  

Návrh rekreačno-oddychového verejného 

priestoru s napojením na plánovanú výstavbu 

IBV a bytových solitérov v obci Bošáca. 

Požiadavkou je sad z ovocných stromov, ktorý 

zároveň bude slúžiť ako izolačná funkcia od 

poľnohospodárskeho družstva. 

Budúci cieľ - zapojiť 

sa do výzvy o ŽoNFP 

100 000 € 
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Nadstavba 

bytový dom 

Nadstavba sociálneho bytového domu a 

vybudovanie nových sociálnych bytových 

jednotiek  

Vypracovaná 

architektonická štúdia 

150 000 € 

Zabezpečenie realizácie  

Zabezpečenie realizácie sa skladá z dvoch základných častí, a to zo zásad a princípov realizácie. 

V zásadách realizácie sa na základe poznatkov z procesnej analýzy opisujú základné princípy a riadenie 

podpory socio - ekonomického rozvoja obcí. Princíp riadenia je založený sa efektoch, ktoré sú 

prostredníctvom pravidelného monitorovania vyhodnocované. Proces monitorovania a hodnotenia 

zabezpečuje konečný efekt realizácie. Na základe poznatkov o efektívnosti a účinnosti realizovanej 

podpory sú iniciované inovačné zlepšenia celého systému riadenia tak, aby mohlo byť poskytovanie 

podpory efektívnejšie a účinnejšie. 

Realizácia navrhovaných projektov je náročný proces a vyžaduje pravidelnú systematickú prácu 

skupín odborníkov a pracovníkov samosprávy a preto je nevyhnutné, aby sa v obci vytvorila interná 

organizačná štruktúra pre riadenie, implementáciu, monitorovanie a hodnotenie projektov. 

 Zásady a princípy 

Pre úspešnú realizáciu PRO Bošáca platia základné princípy ako: 

Koncentrácia: dôležité je sústredenie aktivít na riešenie kľúčových problémov ako stagnácia 

rozvoja cestovného ruchu a zhoršená environmentálna situácia a tým zabezpečiť efektívny udržateľný 

rozvoj a napredovanie územia. 

Partnerstvo - nevyhnutná je spolupráca s okolitými obcami v rámci mikroregiónu Bošáčka, 

cezhraničná spolupráca a taktiež spolupráca v rámci širších vzťahov. 

Doplnkovosť zdrojov financovania podpory, resp. zabezpečiť finančné prostriedky nie len z 

rozpočtu obce, ale tiež z iných zdrojov (zo zdrojov EÚ, neziskových organizácií, grantových programov 

a pod.). 

Sledovanie prostredníctvom monitorovania a hodnotenia. Monitorovanie je priebežný proces, 

ktorý poskytne informácie o výstupoch efektívnosti a účinnosti opatrení a slúži ako podklad pre 

hodnotenie. Hodnotenie je orientované na  vplyv realizovaných opatrení na územie a je podkladom pre 

aktualizáciu dokumentu PRO. Vykonávanie monitorovania  a hodnotenia  je dôležitá kontrola nielen na 

začiatku spracovania, uprostred obdobia realizácie v programovom období, ale aj po jeho ukončení. 
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Subsidiarita pri rozhodovaní a zodpovednosti, a teda konzultovať, komunikovať so všetkými 

zainteresovanými subjektmi a zapájať aj najnižší stupeň – verejnosť, čím  sa dosiahne lepší a efektívnejší 

rozvoj. 

Strategické plánovanie podpory regionálnej rozvoja je charakteristické najmä hierarchickým 

usporiadaním cieľov, riadením na základe procesov, permanentným monitorovaním a vyhodnocovaním 

efektov, ktoré by napomohli k efektívnejšiemu dosiahnutiu stanovených cieľov. permanentným učením 

sa a inováciou, rozvíjaním partnerstiev, zodpovednosťou voči verejnosti.  

Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie vrátane realizačných opatrení a 

princípov fungovania modelu implementácie 

Zabezpečenie realizácie a naplnenia Programu rozvoja obce Bošáca bude dosiahnuté 

koordinovaným a širokospektrálnym pôsobením všetkých zainteresovaných cieľových skupín 

v kombinácií s využitím schopností a skúseností všetkých zodpovedných osôb. Jednotlivé 

orgány vstupujúce do procesu realizácie sú zodpovedné za systém riadenia pomoci. 

Zabezpečujú efektívnosť a účinnosť, dohliadajú na úspešné implementovanie projektov, ktoré 

napomôžu k rozvoju obce Bošáca. V zmysle predchádzania zbytočným kolíziám a stretom 

záujmu je pre úspešné zabezpečenie realizácie potrebné sa riadiť stanovenými princípmi. 

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a OP  Program Rozvoja vidieka je 

riadiacim orgánom financovania riadenia pomoci Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR. V prípade čerpania z OP Kvalita životného prostredia v rámci opatrenia Zmiernenie 

stresových javov v území, kde riadiacim orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR. 

PRO Bošáca je vypracovaný v súlade so zákonom NR SR 369/1990 Z.z o obecnom zriadení 

(369/1990 Z.z., 1990) v znení neskorších predpisov, kde je inštitucionálne a organizačné 

zabezpečenie označené pre kompetentné úrady a osoby, ktoré sú zodpovedné za správnu 

realizáciu rozvojovej stratégie. Zadefinovaním kompetencií v štruktúre organizačného 

zabezpečenia sa zaistí účinný a presný systém využitia podpory, ktorý spĺňa základné princípy  

riadenia podpory a naplnenia cieľov stanovených v rozvojovej stratégii. Hlavným 

koordinátorom všetkých opatrení je obec Bošáca.  

Obec Bošáca je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; 

združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt, je právnickou osobou, ktorá za 

podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými 

príjmami (369/1990 Z.z., 1990).  

Na úrovni obce je základným riadiacim prvkom obecné zastupiteľstvo tvorené poslancami, 

výkonný orgán je tvorený starostom, zástupcom starostu a členmi komisií, finančný orgán je 

zastúpený referentkou ekonomicko-personálnych činností a kontrolný orgán je tvorený 

hlavným kontrolórom obce. 
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Úlohy jednotlivých orgánov a spôsob delegovania členov: 

 1 Riadiaci orgán predstavuje obecné zastupiteľstvo. Vo vzťahu k realizácií PRO 

zastupiteľstvo berie na vedomie návrh strategickej časti dokumentu, schvaľuje celý dokument 

a každoročne schvaľuje vyhodnotenie jeho plnenia. Zastupiteľstvo taktiež schvaľuje 

spolufinancovanie jednotlivých projektov financovaných z doplnkových zdrojov financovania 

a z prostriedkov rozpočtu obce. Zastupiteľstvo v rámci hodnotenia PRO schvaľuje každoročne 

hodnotiace a monitorovacie správy, rozhoduje o zmenách a aktualizácii programu. 

Zastupiteľstvo vo svojich uzneseniach týkajúcich sa hodnotenia PRO v prípade nutnosti 

korekcií rozdeľuje jednotlivé priority programu a akčného plánu medzi existujúce komisie, 

ktoré sa zaoberajú monitorovaním a hodnotením ich realizácie 

2 Výkonný orgán - najvyšším výkonným orgánom obce a jeho predstaviteľom je starosta 

obce. Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom 

vyhradené zastupiteľstvu. Vo vzťahu k realizácii PRO starosta riadi proces realizácie, na 

programovej úrovni podpisuje uznesenie obecného zastupiteľstva o strategickej časti 

dokumentu, schválenie celého dokumentu, vykonáva uznesenia a zastupuje obec vo vzťahu k 

štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám (riadiace orgány jednotlivých operačných 

programov, dodávatelia, fondy a iné). Výkonný orgán je ďalej tvorený  pracovnými 

skupinami, resp. osobami a inštitúciami, ktoré sú zodpovedné za realizovanie stratégie 

programu. Pracovná skupina vykonáva rozbory pre zabezpečenie programu a posudzuje 

jednotlivé projekty programu. Spracováva a preberá dokumentáciu projektov a rieši operatívne 

problémy, ktoré vznikajú pri realizácií programu. Spracováva a predkladá návrhy pre 

aktualizáciu programu. Pracovnú skupinu tvoria zamestnanci obecného úradu Bošáca a externí 

odborní pracovníci. Úlohou pracovnej skupiny bude zabezpečenie realizácie jednotlivých 

aktivít a tiež tvorba monitorovacích a hodnotiacich  správ, zabezpečenie a koordinácia činností 

projektového cyklu pre projekty financované z Európskych štrukturálnych a investičných 

fondov. Zároveň ako aj činnosti v rámci projektového cyklu na úrovni jednotlivých projektov 

a procesov (príprava príslušných povolení, proces verejného obstarávania, dodávky služieb, 

tovarov a stavebných prác) a prípravu žiadostí o doplnkové zdroje financovania. 

3 Finančný orgán  

Obecný úrad zabezpečuje  inštitucionálne a administratívne veci zastupiteľstva a starostu, ako 

aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Okrem prípadov, kedy budú 

žiadateľmi/prijímateľmi projektov iné subjekty v plnom rozsahu zabezpečuje (vykonáva) 

administráciu a procesy komunikácie, hodnotenia, monitorovania. Finančný orgán je zastúpený 

referentkou ekonomicko-personálnych činností, ktorej úlohou je viesť databázu účtovníctva a 

rozdeľovanie finančných prostriedkov pre jednotlivé aktivity. Zabezpečuje príjem príspevkov 

od štátu a Európskej únie. V prípade aktivít spolufinancovaných Európskou úniou, sa 

finančným orgánom stáva príslušné ministerstvo. 
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4 Kontrolný orgán  

Kontrolný orgán je tvorený hlavným kontrolórom obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. 

Vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako 

aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácii obce, vypracováva 

odborné stanoviská k návrhom rozpočtu obce, predkladá výsledky kontroly priamo obecnému 

zastupiteľstvu pričom predkladá najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti 

obecnému zastupiteľstvu a spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly 

hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu (369/1990 Z.z., 1990). 

Kontrolným orgánom pri aktivitách spolufinancovaných Európskou úniou je spolu s hlavným 

kontrolórom obce aj kontrolór príslušného ministerstva pre čerpanie nenávratného finančného 

prostriedku. 

5 Verejnosť 

Verejnosť predstavujú najmä občania obce Bošáca, ktorých informovanosť je zabezpečená 

obojsmerným tokom informácií. Verejnosť bola do procesu plánovania zapojená pomocou 

Prieskumu verejnej mienky, výsledky z ktorého sú v dokumente zapracované. Obec Bošáca 

podáva informácie o začatí realizácie a neskôr pravidelne poskytuje informácie o realizovaní 

stratégie rozvoja na mieste obvyklým spôsobom (prostredníctvom webovej stránky so 

sprievodnými komunikačnými kanálmi: facebook, úradná tabuľa, rozhlas),  na týchto miestach 

sa tiež uvádzajú informácie o možnosti predkladania pripomienok verejnosti k realizácií.  

Monitorovanie a hodnotenie - princípy a fungovanie systému 

monitorovania a hodnotenia 
 

Úspešná realizácia PRO Bošáca závisí od kvalitného systému monitorovania a hodnotenia 

realizácie stratégie jednotlivých aktivít, ktorá prebieha sústavne počas celého  programovacieho 

obdobia v rokoch 2021- 2026 s výhľadom na 15 rokov.  

Monitorovanie a hodnotenie strategického rozvoja obce Bošáca bude stálym a dlhodobým 

procesom, je organickou súčasťou strategického rozvoja a slúži na zhodnotenie efektívnosti a 

oprávnenosti využívania zdrojov na financovanie jednotlivých aktivít definovaných v rámci 

stratégie. Umožňuje stratégiu aktualizovať v prospech želanej zmeny, aby určené ciele mohli 

byť naplnené čo najefektívnejšie. Monitorovanie a hodnotenie bude prebiehať nielen počas 

doby realizácie jednotlivých projektov, ale aj po ukončení programového obdobia. 

Monitoring je  priebežný proces, ktorý pomáha kontrolovať využitie finančných zdrojov a 

vidieť bezprostredný výstup funkčnosti opatrení, zhromažďuje údaje o projekte a príjemcovi 

pomoci. Proces monitorovania  sa vykonáva na úrovni projektov systematicky, priebežne počas 

celého programového obdobia a po ukončení realizácie. Základným prvkom monitorovania je 

projekt, kedy sa na úrovni programu pripravuje súhrnná monitorovacia správa za príslušný 

rok.Vstupnými údajmi pre monitorovanie sú údaje z plánovaných a dosiahnutých merateľných 

ukazovateľov výstupu, výsledku a dopadu jednotlivých projektov.  
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Podrobné monitorovanie každej z aktivít v obci bude prebiehať 2-3x ročne priebežnou alebo 

výročnou monitorovacou správou a po ukončení aktivity záverečnou monitorovacou správou 

(predloženie záverečnej monitorovacej správy najneskôr do 15 dní po ukončení realizácie). 

V prípade realizácie aktivity z príspevkov EU, bude monitorovanie prebiehať aj po ukončení 

aktivity tzv. následnou monitorovacou správou raz ročne po dobu 5 rokov. Za prípravu 

monitorovacej správy a za projekt je zodpovedný starosta v spolupráci s pracovnou skupinou. 

 

Monitorovanie plnenia PRO bude stálym procesom zameraným na sledovanie zmien 

prostredníctvom navrhnutých ukazovateľov, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé projekty, ukazujú 

stav implementácie výstupov, výsledkov a dopadov a poukazujú na dosiahnutý vývoj vo vzťahu 

k plánu a financiám. Cieľom monitorovania je získavanie informácii o skutočnom plnení 

opatrení na zmenu negatívneho vývoja, spôsobu realizácie, definovanie a prijatie korekčných 

opatrení.  

Zmyslom samotného hodnotenia je sumarizovať výstupy získané monitorovaním a poskytnúť 

informácie o tom, do akej úrovne boli realizované projekty efektívne a skúmať konečný prínos 

realizovaných stratégií. Plní funkciu spätnej väzby. Informácie o účinnosti a efektívnosti 

vynakladaných prostriedkov sú nenahraditeľným zdrojom permanentného rozširovania 

poznatkov v oblasti podpory regionálneho rozvoja. 

Výstupy z monitorovania a hodnotenia, najmä pripomienky z každoročných všeobecných 

monitorovacích a hodnotiacich správ budú použité pri tvorbe aktualizácií PRO Bošáca 

v ďalších rokoch. Týmto krokom sa zabezpečí kvalitnejšie spracovanie, ale aj efektívnejšia 

tvorba nasledujúcich strategických dokumentov. Dôležitými zásadami pri monitorovaní 

a hodnotení, ale aj pri celej tvorbe strategického dokumentu sú princípy pre účinné, cielené 

a efektívne riadenie podpory
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Záver 
 

Program rozvoja obce Bošáca je vypracovaný pre programové obdobie 2021-2026 s výhľadom 15 

rokov, t.j. do roku 2041 podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení 

neskorších predpisov, je v súlade s nadradenými strategickými a programovými dokumentmi podpory 

regionálneho rozvoja na národnej a regionálnej úrovni a rešpektuje socio - ekonomické požiadavky 

obyvateľov. Na základe tohto časového horizontu je možné ho zaradiť medzi strednodobé rozvojové 

dokumenty.  

Tento dokument nie je finálnou fázou rozvoja, je len základným východiskom pre realizačnú etapu. 

PRO Bošáca je živým dokumentom, ktorý je pripravený na nadchádzajúce zmeny a jeho štruktúra 

umožňuje zapracovanie ďalších údajov a aktualizáciu údajov v ňom obsiahnutých. 

Dokument PRO Bošáca bol vytvorený so zámerom popisu komplexného pohľadu na aktuálny stav obce 

a príležitosti jej rastu. Na základe analytických východísk popisujúcich súčasný stav je definovaná 

rozvojová stratégia postavená na využívaní silných stránok, potenciálu so zameraním na príležitosti, 

ktoré ponúka vonkajšie prostredie a tiež s ohľadom na environmentálne, hospodárske, sociálne a 

územné, resp. zemepisné špecifiká danej oblasti. Orientovaná je predovšetkým na cestovný ruch, 

atraktivitu  a environmentálnu rovnováhu. 

Okrem strategického cieľa a špecifických cieľov sú v rozvojovej stratégií definované aj opatrenia a 

jednotlivé aktivity. Súčasťou dokumentu je tiež zabezpečenie realizácie. PRO teda vychádzal z 

prioritných potrieb obce a z možností ich realizácie.  

Programom rozvoja obce dáva obec Bošáca najavo, že sa zaujíma o budúcnosť. V prípade úspešného 

naplnenia poslania a dôkladnej implementácie cieľov, ktoré boli definované v rozvojovej stratégií sa 

obec Bošáca stane bránou cestovnému ruchu v Bošáckej doline, ponúkajúcou komplexný súbor 

zaujímavostí a služieb s rozvinutými podmienkami pre plnohodnotný život občanov. 



PROGRAM ROZVOJA OBCE BOŠÁCA 2021-2026 

 

 

66 

Zdroje 
 

Atlas krajiny Slovenskej Republiky  [Online] 2020. https://app.sazp.sk/atlassr/  

Demogeografia Slovenskej republiky. 2015. [Online] 2020 

https://demogeografia.webinfo.sk/zobraz.php?akce=obec&id=505871 

Enviroportál -  Informačný portál rezortu MŽP SR [Online] 2020 https://www.enviroportal.sk/  

INEKO. 2015. Hospodárenie miest, obcí a VÚC. [Online] 2020 http://www.hospodarenieobci.sk/ 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Bošáca 

Koncepcia územného rozvoja Slovenskej Republiky (KURS) 

Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  

Pôdne mapy. 2015. [Online] 2020.  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bošáca na roky 2015-2020  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 

- 2023 

Program odpadového hospodárstva Obce Bošáca 2016_2020 

http://www.podnemapy.sk/bpej/viewer.htm?activelayer=2&layers=001. 

SHMU. 2020. Slovenský hydrometeorologický ústav. [Online] 2020.  

http://www.shmu.sk/sk/?page=996. 

Slovenská správa ciest. 2014. Slovesnká správa ciest . cestná databanka. [Online] 2020. 

http://www.cdb.sk/Files/Galleries/mapyokresov/nove-mesto-nad-vahom.jpg. 

ŠGÚDŠ. 2014. Štátny geodetický ústav Dionýza Štúra. [Online] 2020. 

http://mapserver.geology.sk/radio/. 

Štatistický úrad SR. 2011. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov. [Online] 2020. 

http://census2011.statistics.sk/tabulky.html. 

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. 2015. Katastrálny portál SR. [Online] 2020. 

http://www.katasterportal.sk/kapor/. 

Územný plán veľkého územného celku Trenčianskeho kraja 

Územnoplánovacia dokumentácia obce Bošáca  

Zákon č. 539/2008 Z. z. Zákon o podpore regionálneho rozvoja  

 

 

 

https://app.sazp.sk/atlassr/
https://demogeografia.webinfo.sk/zobraz.php?akce=obec&id=505871
https://www.enviroportal.sk/
https://www.enviroportal.sk/
https://www.enviroportal.sk/
https://www.enviroportal.sk/
https://www.enviroportal.sk/
http://www.hospodarenieobci.sk/
http://www.podnemapy.sk/bpej/viewer.htm?activelayer=2&layers=001
http://www.shmu.sk/sk/?page=996
http://www.cdb.sk/Files/Galleries/mapyokresov/nove-mesto-nad-vahom.jpg
http://mapserver.geology.sk/radio/
http://census2011.statistics.sk/tabulky.html
http://www.katasterportal.sk/kapor/

