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SPR NMnV Okres 
NMnV

Bošáca

1. Rozvoj udržateľných, zdravých a smart komunít 
1.1    Inteligentné mestá, obce a regióny – smart 

infraštruktúra (PC1) 

1.1.1. Infraštruktúra 
smart cities

Inštalácia technologických prvkov pre zber širokej škály údajov, 
monitoring bezpečnosti, kvalita ovzdušia, doprava a pod., 

digitalizácia plánovacích dokumentácií

Vybudovanie WIFI externých prístupových bodov na 
miestach komunitného života

1. Meranie množstva a druhu vyprodukovaného odpadu v 
obci pri zbere triedeného odpadu

 
2. Smart prvky - detekovanie výšky hladiny a čistoty vodných 

tokov

1.3    Smart riadenie a manažment územia (smartgovernance) 
(PC5)
1.3.1. 

Moderné a dostupné služby
Modernizácia systému poskytovania služieb občanom (DCOM pre 

mestá)
1.3.2. 

Bezpečnosť
Vybudovanie garáže pre hasičskú technicku v obci Bošáca

Budovanie bezbariérových vstupov

1.5.  Podpora talentov a zdravý životný štýl (PC5)

1.5.1.
 Šporotvá a oddychová infraštruktúra

Budovanie a obnova multi-športovísk, budovanie regionálnej 
špecifickej športovej infraštruktúry, obnova existujúcej 

infraštruktúry – futbalová infraštruktúra

1. Rozvoj športovísk - vybudovanie bazénu, športovísk, 
multifunkčného ihriska

2. Revitalizácia verejného priestru v areáli sokolovne

3.Vybudovanie verejného priestoru v dotyku plánovanej IBV a 
BD pod Stráňami

2. Inovatívna konkurencieschopná ekonomika 
2.5. Udržateľné a inovatívne poľnohospodárstvo a lesné 

hospodárstvo (PC1)
2.5.2.

Jedinečná regionálna produkcia 
Rozvoj ovocinárskeho zázemia vybudovaním sušiarne, 

muštárne, lokálne produkty

2.6. Cestovný ruch ako pilier regionálnej ekonomiky (PC5)
2.6.1.

Jedinečná infraštruktúra regionálneho cestovného ruchu
Obnova infraštruktúry a jedinečných objektov a prvkov atraktivity  

cestovného ruchu
Komplexná rekonštrukcia budovy Sokolovne na viacúčelovú 

budovu

jedinečný lokálny produkt – Matúšovo kráľovstvo Vybudovanie výhliadok v extraviláne obce

2.6.2.
Cykloturistika

Dobudovanie prepojení medzi prvkami atraktivity Prepojenie prvkov atraktivít cyklotrasou (múzeum,verejné 
priestory, výhliadky, pumptruck)

3. Smart dopravná a technická infraštruktúra 
3.1    Integrovaná udržateľná multimodálna mobilita (PC2)

3.1.1.
Ekologická železničná doprava

Obnova objektov železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – 
Vrbovce, Stará Turá

3.1.2.
Elektromobilita

Inštalácia technologických prvkov elektromobility, väzba 3.1.4

Elektromobily pre obecné úrady- zelené obce Elektromobil pre OÚ- zelená obec

3.1.3.
Multimodálna mobilita

3.1.4.
Cyklomobilita

Dobudovanie siete cyklotrás-hviezdicová štruktúra z Nového Mesta 
nad Váhom

Vybudovanie cyklotrasy do Tr. Bohuslavíc popri hl. ceste a 
popri vodnom toku Bošáčka.

3.2.  Dostupná a efektívna technická infraštruktúra (voda, 
kanál) (PC2)

3.2.1.
Dostupnosť a obnova kanalizačnej siete

Balík investícií Vodárenskej spoločnosti TVK, a.s.

1. Vybudovanie spoločnej kanalizácie pre obce v Bošáckej 
doline (Nová Bošáca, Zemianske Podhradie, Trenčianske 

Bohuslavice, Halizice a Štvrtok)

2.Vybudovanie potrebnej infraštruktúry pre IBV pod Stráňami

3.2.2.
Dostupnosť a obnova vodovnej siete

Balík investícií Vodárenskej spoločnosti TVK, a.s.. Vybudovanie potrebnej infraštruktúry pre IBV pod Stráňami

3.3.    Moderná a bezpečná dopravná infraštruktúra (PC3)

1.1.1. 
 Bezpečná a plynulá dopravná infraštruktúra

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

1. Dobudovanie peších komunikácií

2. Vybudovanie parkoviska v blízkosti sociálnych bytových 
domov

Rekonštrukcia autobusových zastávok

4. Ekologická a inovatívna regionálna energetika 
a manažment odpadov

4.1    Energetická efektívnosť územia a verejnej 
infraštruktúry (PC2) 

4.1.1 .  Obnoviteľné zdroje energie (geotermál, solár, 
biomasa)

inštalácia lokálnych zdrojov na infraštruktúre samosprávy

4.1.2. 
Energetická efektívnosť verejných budov 

Obnova verejných budov

1.Zateplenie a celková rekonštrukcia kultúrneho domu
 

2.Rekonštrukcia a zateplenie domu smútku 

3.Komplexná rekonštrukcia budovy obecného úradu
4.1.3.

Energetická efektívnosť športovísk
4.1.4.

Energetická efektívnosť verejnej infraštruktúry
Obnova verejného osvetlenia LED technológia
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Budovanie lokálnej, regionálnej infraštruktúry prenosu energií, 
posilnená kabeláž verejného osvetlenia ako backbone lokálnej 
prenosovej siete – prenos energie medzi verejnými budovami, 

medzi OZE a infraštruktúrou elektromobility

Spracovanie energetických auditov pre verejné budovy

4.2.  Obehová ekonomika a manažment odpadov (PC2)

4.2.1.
Regionálny manažment odpadov  

Regionálne združenie samospráv pre manažment odpadov (plasty, 
biomasa, bioodpad) vrátane technológií zhodnocovania odpadov

1. Výstavba kompostárne v Bošáci

2. Príjmová skládka, sklad kompostu, štiepkovať a mulčovač

4.2.2.
Energetické zhodnocovanie odpadov

Vybudovanie regionálnej spaľovne na zhodnocovanie odpadov

5 Integrované služby a ich dostupnosť 
5.1    Integrované, dostupné a efektívne komunitné služby 

(PC4)
1.1.1 

Regionálne sociálne podniky
Regionálne komunálne služby ako sociálny podnik samospráv pre 

manažment komunálnych služieb územia

5.1.2
 Moderné a efektívne zdravotné služby

Vybudovanie/zariadenie zdravotného strediska v obci 
(rozšírenie zdravotnej starostlivosti o zubného lekára, nákup 

zdravotníckych pomôcok)

5.1.3
 Dostupné a imnkluzívne bývanie

1. Rozvoj bývania v lokalite Tehelňa 

2. Vybudovanie 2 bytových domov v lokalite Pod stráňami

3. Nadstavba sociálneho bytového domu a vybudovanie 
nových sociálnych bytových jednotiek 

4. Vybudovanie bytov v budove OÚ

5.1.4
 Dostupné sociálne služby

Podpora kapacít terénnej sociálnej služby Vybudovanie  domu pre seniorov v lokalite Tehelňa

Bbudovanie systému ZPS, DOS

5.2  Inkluzívne vzdelávanie (PC4)
5.2.1 

Budovanie kapacít predprimárneho vzdelávania

6  Ekosystémové služby a kvalita životného 
prostredia

6.2.    Manažment krajiny vrátane obhospodarovanie 
krajiny (PC2)

6.2.2
 Vlastnícke vzťahy 

projekt jednoduchých pozemkových úprav, vysporiadanie lokalít 
pre výstavbu IBV

Projekt jednoduchých pozemkových úprav, vysporiadanie 
lokalít pre výstavbu IBV

6.3.    Odolné regióny a mesta na zmenu klímy (PC2)
6.3.2.

 Vodozádržné opatrenia
Vybudovanie vodozádržných opatrení v obci ako nádrže na 

zber vody, zberné jazierka, dažďové záhrady

6.3.3.
 Vnútrobloky a verejné priestory

6.4.  Ochrana vody, pôdy a ovzdušia (PC2)
6.4.2.

Ochrana ovzdušia
6.4.3.

 Ochrana vôd
Alternatívne prístupy ku odkanalizovaniu odpadových vôd: 

koreňové čističky, domové čističky


