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1 ÚVOD  

 
Obec Vysoká pri Morave disponuje vysokým potenciálom a predpokladmi pre ďalší rozvoj. 

Okrem prírodných podmienok a atraktívneho prírodného prostredia, k potenciálnym 

predpokladom rozvoja nepochybne patrí polohový potenciál - blízkosť hlavného mesta 

Bratislava a prihraničná poloha s Rakúskom, ktorá je predpokladom pre rozvoj cezhraničnej 

spolupráce. V dôsledku relatívne vysokého potenciálu a ďalších atraktivít, ktoré sú umocnené 

investičnými aktivitami realizovanými najmä v posledných rokoch, sa Vysoká pri Morave 

stáva príťažlivým miestom pre bývanie v suburbanizačnej zóne Bratislavy a rozvoj 

podnikateľských aktivít.  

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vysoká pri Morave na roky 2015-

2022 (ďalej „Program rozvoja obce Vysoká pri Morave na roky 2015-2022“) je strednodobý 

rozvojový dokument, ktorý obsahuje súhrnnú geografickú a sociálno-ekonomickú 

charakteristiku obce, identifikácia rozvojových potenciálov a limitov rozvoja, stratégiu, ktorá 

určuje hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce, ďalej zoznam opatrení a aktivít na 

zabezpečenie realizácie Programu rozvoja obce, časový harmonogram, inštitucionálne, 

organizačné a finančné zabezpečenie realizácie a systém monitorovania a hodnotenia plnenia. 

Zámerom dokumentu je stanovenie vízie, stratégie, priorít, opatrení a aktivít a ich 

predpokladaného finančného zabezpečenia. Ciele programového dokumentu budú naplnené 

efektívnym využívaním endogénnych a exogénnych potenciálov, zdrojov politiky súdržnosti 

2014-2022 a iných donorov, s cieľom zatraktívnenia podmienok pre život, bývanie, 

podnikanie so zachovaním trvalo udržateľného rozvoja obce Vysoká pri Morave v rokoch 

2015-2022.  

Program obce Vysoká pri Morave na roky 2015-2022 v súlade s platnou metodikou
1
 obsahuje 

úvod spolu so stručným popisom kontextu vzniku dokumentu, harmonogramom spracovania, 

ex-post hodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vysoká pri Morave 

na roky 2008-2013 a zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov, ktoré boli 

zohľadnené pri spracovaní aktuálneho programového dokumentu. Ďalšími časťami sú. 

Analýza obce (Analýza vnútorného prostredia, Analýza vonkajšieho prostredia, Zhodnotenie 

súčasného stavu územia), Stratéga rozvoja, Program stratégie, Realizácia a monitoring 

a Finančný plán. Súčasťou programového dokumentu sú prílohy (povinné a ostatné formuláre, 

vyhodnotenie dotazníkového prieskumu na vzorke respondentov – obyvateľov, návštevníkov 

a podnikateľov s miestom podnikania v obci Vysoká pri Morave). 

Program rozvoja obce Vysoká pri Morave na roky 2015-2022 je spracovaný externými 

odborníkmi v spolupráci so starostom obce a pracovníkmi samosprávy a metodickou 

podporou VÚC Bratislavský samosprávny kraj, v období 11/ 2014 – 06/2015. Samotnému 

spracovaniu Programu rozvoja obce predchádzal dotazníkový prieskum na vzorke 

respondentov - obyvateľov, návštevníkov a miestnych podnikateľov, ktorý sa uskutočnil pred 

                                                           
1
 Metodika na vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/obcí/VUC (podľa 

zákona č. 539/2008 z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 z. z.). 
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samotným spracovaním programového dokumentu, v čase 07/2014-10/2014. Aktivitu 

realizovali členovia riešiteľského tímu.  

Zámer spracovania Programu rozvoja obce Vysoká pri Morave na roky 2015-2022 spolu so 

zoznamom členov riešiteľného tímu je uvedený v Prílohe 1.  

 

Tabuľka 1: Harmonogram spracovania PHSR obce Vysoká pri Morave na roky 2015-2022 

Termín 
I 

11/2014 

II 
12/2014 

III 
01/2015 

IV 
02/2015 

V 

03/2015 

VI 

04/2015 

VII 

05/2015 

VII 

06/2015I 
IX X XI XII 

Úvod             

Analytická 

časť 
            

Strategická 

časť 
            

Programová 

časť 
            

Realizačná 

časť 
            

Finančná 

časť 
            

Záver             

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Ex-post hodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vysoká pri Morave 

na roky 2008-2013  

V súlade s cieľmi a opatreniami Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vysoká 

pri Morave na roky 2008-2013 sa realizovalo spolu 14 investičných projektov, v celkovej 

sume 1214245,09 €. Projekty a uskutočnili v rámci opatrení:  

o 3.1.1.1 Výmena okien na budove základnej školy (2008-2014)  

o 3.1.1.2 Detské ihrisko (2012-2014) 

o 3.1.1.3 Výmena okien na budove MŠ (2009-2014) 

o 3.2.1.1 Výmena okien na budove obecného úradu (2008) 

o 3.4.1.2 Vynovenie zariadenia kultúrneho domu (2010) 

o 3.4.1.3 Oprava vitrážneho okna na kostole (2010) 

o 3.4.1.4 Revitalizácia centra obce Vysoká pri Morave (2010-2011)  

o 3.4.1.5 Vybudovanie kamerového systému (2008-2013) 

o 4.1.1.2 Oprava ciest (2013-2014)  

o 4.3.1.1 Revitalizácia námestia, chodníkov, zastávok a prvkov verejnej zelene (2010-

2011) 

o 5.3.1.1 Rekonštrukcia 2.linky ČOV (2008)  

o 5.3.1.1 Rekonštrukcia 3.linky ČOV (2014) 

o 5.3.1.2 Odkanalizovanie spevnených plôch (rok 2011) 

o Informačné smerníky v obci (rok 2014)  

Podrobné plnenie opatrení PHSR obce Vysoká pri Morave 2008-2013 je uvedené v Prílohe 2.  
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1.1 STRUČNÝ POPIS KONTEXTU VZNIKU A CHRONOLÓGIE PRÍPRAVY 

PROGRAMU ROZVOJA OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE NA ROKY 2015-2022 

 

a. Iniciovanie spracovania Programu rozvoja obce vedením samosprávy, schválenie zámeru 

spracovania Programu rozvoja obce, výber spracovateľa Programu rozvoja obce 

(06/2014). Samotnému spracovaniu Programu rozvoja obce Vysoká pri Morave na roky 

2015-2022 predchádzali rokovania so starostom obce, štúdium programových 

dokumentov národnej (Partnerská dohoda SR na roky 2014-2022, Koncepcia územného 

rozvoja Slovenska), regionálnej (Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

Bratislavského samosprávneho kraja 2014-2022, Stratégia rozvoja vidieka Bratislavského 

samosprávneho kraja na roky 2014-2020, Program odpadového hospodárstva 

Bratislavského kraja 2011-2015) a lokálnej (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce Vysoká pri Morave na roky 2008-2013, Územný plán obce Vysoká pri Morave) 

úrovne a Metodiky na vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja obce/obcí/VUC (podľa zákona č. 539/2008 z. z. o podpore regionálneho rozvoja v 

znení zákona č. 309/2014 z. z.). Súčasťou etapy bolo aj spracovanie metodiky, formulárov 

a realizácia dotazníkového prieskumu  

b. Spracovanie metodiky, formulárov a realizácia dotazníkového prieskumu na vzorke 

obyvateľov, návštevníkov a miestnych podnikateľov. Dotazníkový prieskum, realizovaný 

elektronickou formou, alebo vyplnením tlačenej verzie dotazníka, určeného pre 

obyvateľov a návštevníkov obce obsahoval otázky zamerané na zistenie základných 

informácií (pohlavie, vek, dosiahnuté vzdelanie, ekonomická zaradenie) o respondentoch, 

ďalej otázky zamerané na zistenie názoru respondentov na dianie, život, predpoklady a 

možnosti podnikania a smery ďalšieho rozvoja obce. Druhá časť prieskumu bola určená 

pre podnikateľov, s miestom podnikania v obci Vysoká pri Morave. Dotazník obsahoval 

21 otázok, týkajúcich sa predmetu podnikania, faktorov a podmienok, ktoré ovplyvňujú 

úspešnosť podnikania (07/2014 – 10/2014).  

c. Realizácia dotazníkového prieskumu (07/2014-10/2014). Do dotazníkového prieskumu sa 

zapojilo 100 respondentov, obyvateľov, návštevníkov a podnikateľov s miestom 

podnikania v obci. Dotazník identifikoval respondentov podľa: 

o Pohlavnej štruktúry – z celkového počtu respondentov bolo 31 (31%) mužov a 69 

(69%) žien.  

o Vekovej štruktúry - do 20 rokov 6%, 21-30 rokov 22%, 31-40 rokov 34%, 41-50 rokov 

23%, 51-60 rokov 6%, 61 a viac rokov 7%, neuvedený vek 2% respondentov. 

Priemerný vek respondentov bol 37,9 rokov.  

o Stupňa dosiahnutého vzdelania - základné 2%, stredoškolské bez maturity 11%, 

stredoškolské s maturitou 64%, vysokoškolské 22% a neuvedené 1% respondentov.  

o Dĺžky trvalého pobytu v obci - do 5 rokov 8%, 6-10 rokov 11%, 11-20 rokov 11%, 21 

a viac rokov 65% respondentov, ďalej osoby s prechodným pobytom (2% 

respondentov), návštevníci (2%), 1% respondentov neuviedli dĺžku pobytu v obci.  

o Ekonomickej štruktúry - zamestnanci súkromného 37% a verejného 23% sektora, 

súkromní podnikatelia 7%, nezamestnaní 4%, osoby v domácnosti 4%, dôchodcovia 

8%, študenti 10%, iné 6% a neuvedení 1% respondentov. 
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Štruktúra respondentov podľa uvedených znakov korešponduje so štruktúrou 

obyvateľstva a podnikateľských subjektov obce Vysoká pri Morave. Výsledky 

prieskumu možno považovať za relevantné a využiteľné pi spracovaní propgramového 

dokumentu. Vyhodnotenie dotazníkové prieskumu je súčasťou Prílohy 6 a 7. Aktivitu 

realizovali členovia riešiteľského tímu a piati študenti magisterského štúdia odboru 

Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia, Prírodovedecká fakulta, 

UK v Bratislave. Dotazníkový prieskum sa uskutočnil s podporou starostu obce a 

pracovníkov OcÚ. OcÚ zabezpečil informovanosť obyvateľov o dotazníkovom 

prieskume prostredníctvom oznamu na úradnej tabuli a vyhlásenia v miestnom 

rozhlase.  

d. Spracovanie ex-post hodnotenia PHSR obce Vysoká pri Morave na roky 2008-2013. 

Vyhodnocoval sa súlad cieľov, nástrojov a opatrení uvedených v PHSR obce Vysoká na 

Morave na roky 2008-2013 a realizovaných projektov. Aktivitu realizovali členovia 

riešiteľského tímu (11/2014).  

e. Zber štatistických a ostatných potrebných dát bol zameraný na získavanie oficiálnych 

štatistických dát zo zdrojov Štatistického úradu Slovenskej republiky (ďalej „ŠÚ SR“), 

Úradu sociálnych vecí a rodiny (ďalej „UPSVR“), údajov o podnikateľských a ostatných 

subjektoch pôsobiacich v obci zo zdrojov Obchodného a Živnostenského registra SR, 

Slovenskej správy ciest, ostatných zdrojov, informácií z OcÚ Vysoká pri Morave a 

terénneho prieskumu. Etapa bola realizovaná v súčinnosti so starostom obce 

a pracovníkmi OcÚ Vysoká pri Morave. Aktivitu realizoval riešiteľský tím (11/2014-

12/2014). Zoznam dát, použitých pri spracovaní Programu rozvoja obce Vysoká pri Morave 

je uvedený v Prílohe 3. 

f. Vyhodnotenie štatistických dát a dotazníkové prieskumu; Spracovanie analytickej časti, 

(11/2014-12/2014). Získané štatistické a ostatné údaje spolu s výsledkami dotazníkového 

prieskumu boli podkladom pre spracovanie analytickej časti programového dokumentu. 

Riešiteľský tím na priebežných stretnutiach konzultoval postup a dosiahnuté výsledky so 

starostom obce a pracovníkmi OcÚ. Aktivitu realizoval riešiteľný tím (01/2015-03/2015).  

g. Spracovanie analytickej, strategickej, programovej, realizačnej a finančnej časti PHSR 

obce Vysoká pri Morave na toky 2015-2022 (11/204-06/2015). Spracovaniu uvedených 

častí Programu rozvoja obce predchádzalo zhodnotenie a prerokovanie východísk na 

priebežných pracovných stretnutiach so starostom obce a pracovníkmi OcÚ. Aktivitu 

realizovalo vedenie a vybraní členovia riešiteľského tímu.  

h. Prerokovanie Programu rozvoja obce Vysoká pri Morave na roky 2015-2022 v obecnom 

zastupiteľstve a dopracovanie finálnej verzie v zmysle pripomienok (komisie, obecné 

zastupiteľstvo; 06/2015).  

 

Počas procesu tvorby Programu rozvoja obce Vysoká pri Morave na roky 2015-2022 boli 

občania obce priebežne informovaní o zámere, etapách a celkovom spracovaní Programu 

rozvoja obce Vysoká pri Morave 2015-2022 prostredníctvom úradnej tabule OcÚ, na 

stretnutiach s občanmi, miestnymi podnikateľmi a predstaviteľmi subjektov, pôsobiacich 

v obci. 
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1.2 STRUČNÉ ZHRNUTIE VÝCHODISKOVÝCH KONCEPČNÝCH DOKUMENTOV 

 

Východiskovými koncepčnými dokumentmi Programu rozvoja obce Vysoká pri Morave na 

roky 2015-2022 sú programové dokumenty národnej, regionálnej a lokálnej úrovne (Príloha 

3). 

Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020 (ďalej „PD SR 2014-2020“) je integrujúci 

a východiskový dokument pre operačné programy, v ktorých sú v zmysle tematickej 

koncentrácie špecifikované prioritné osi, opatrenia a aktivity a v zmysle územnej koncentrácie 

oprávnené regióny a podmienky na čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných 

fondov (ďalej „EŠIF“). PD 2014-2020 diferencovane koncentruje tematické ciele a prioritné 

oblasti podpory do jednotlivých geografických územných jednotiek, vymedzených 

celoštátnou územnoplánovacou dokumentáciou – Koncepciou územného rozvoja Slovenska 

(aktualizácia 2011), čím sa vytvára vhodný predpoklad pre vyrovnávanie regionálnych 

disparít, rast konkurencieschopnosti a inovačnej schopnosti regiónov v širšom územnom 

a hospodárskom kontexte. Dokument definuje stratégiu a účinné investície v objeme 15,3 

mld. € zo štrukturálnych a kohézneho fondu, ďalej z Európskeho poľnohospodárskeho fondu 

pre rozvoj vidieka na najbližších 7 rokov, s prioritami zameranými na kľúčové odvetvia rastu 

ako sú dopravná infraštruktúra, inovácie, výskum a vývoj, podpora malých a stredných 

podnikateľov, ochrana životného prostredia (ďalej „ŽP“), digitálna agenda, energetická 

efektívnosť a obnoviteľné zdroje, investície do zamestnanosti, vzdelávania, sociálneho 

začlenenia a efektívnosti verejnej správy.  

Koncepcia územného rozvoja Slovenska (ďalej „KURS“) akceptuje a na podmienky SR 

prispôsobuje princípy územných priorít rozvoja EÚ v súlade s Územnou agendou EÚ 2020. V 

územnom rozvoji Slovenska definuje systém rozvojových osí, ťažísk osídlenia a terciárnych 

rozvojových centier, ktorý je založený na princípoch polycentrického modelu osídlenia a 

vytvára kompaktnú sídelnú štruktúru, previazanú na sídelné systémy susediacich štátov. 

Systém sídelnej štruktúry predstavuje základné geografické územné jednotky, ktoré majú 

najlepšie predpoklady pre absorpciu podporovaných investícií, s cieľom ich tematickej 

integrácie a územnej koncentrácie a s predpokladom ich najvhodnejších rozvojových efektov 

v ekonomickej a sociálnej sfére pre čo najvyšší počet obyvateľov.  

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho 

kraja 2014-2020 (ďalej „PHSR BSK 2014-2020“). Pre celkový rozvoj BSK j v súlade 

s celoeurópskou stratégiou do roku 2020 zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny 

rast, so silným dôrazom na tvorbu pracovných miest. Dokument vytýčil prioritné oblasti 

(ďalej „PO“) - PO1 Veda výskum inovácie; PO2 Ľudské zdroje; PO3 Zamestnanosť, PO4 

Konkurencieschopnosť, rast a podnikateľské prostredie; PO5 Životné prostredie, zmeny klímy 

a obnoviteľné zdroje. Obec Vysoká pri Morave patrí podľa územno-plánovacej dokumentácie 

(ďalej „UPD“) medzi tzv. ostatné obce v blízkosti od regionálneho centra Malacky 

a rozvojového pólu Bratislavy, v priestore Záhorská Bystrica/Devínska Nová Ves – Stupava.  

Stratégia rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 (ďalej 

„SRV BSK 2014-2020“) deklaruje za cieľ „zvýšenie efektívnosti využitia finančných 
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prostriedkov pre podporu lokálnej zamestnanosti, podnikania a infraštruktúry na vidieku v 

BSK v PO 2014-2010“. Záujmovým územím dokumentu je aj Záhorský vidiecky subregión, 

ktorého súčasťou je aj okres Malacky, kam administratívne patrí aj obec Vysoká pri Morave. 

Dokument charakterizuje vidiecke prostredie BSK a so zohľadnením miestnych špecifík 

sumarizuje potenciál kraja a Záhorského vidieckeho subregiónu v tematických oblastiach 

(poľno- a lesné hospodárstvo, vodné hospodárstvo, agroturistika) a hodnotí miestne rozvojové 

kapacity. Strategickým cieľom SRV BSK 2014-2020 je „Zlepšenie kvality života obyvateľov 

vidieka BSK a zvýšenie jeho príťažlivosti pre návštevníkov“. Dokument je zameraný na 

podporu prioritných oblastí - PO 1 Ľudský kapitál a miestna ekonomika (Cieľ: Vytvorenie 

podporného prostredia pre zlepšenie spolupráce a sieťovania na všetkých relevantných 

úrovniach v prospech rozvoja udržateľnej miestnej ekonomiky); PO 2 Krajinný a kultúrny 

potenciál (Cieľ: Lepšie využitie a obnova krajinného a kultúrneho potenciálu); PO 3 

Dostupnosť a vybavenosť sídiel (Cieľ: Zlepšenie dopravnej infraštruktúry a dostupnosti 

služieb vo vidieckych sídlach kraja). Dokument vymedzuje úlohu miestnej samosprávy, ktorá 

spočíva predovšetkým v implementácii aktivít stratégie na miestnej úrovní, vo vytváraní 

podmienok pre efektívne sieťovanie v rámci verejno-súkromných partnerstiev, poskytovaní 

potrebných informácií miestnej úrovne a mobilizácii vnútorných rozvojových zdrojov územia. 

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja 2011-2015 (ďalej „POH 

Bratislavského kraja 2011-2015“) je strategickým dokumentom v odpadovom hospodárstve 

kraja, ktorý vychádza zo Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a Vyhlášky MŢP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení 

zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej „Vyhláška č. 283/2001 Z.z.“). POH 

Bratislavského kraja 2011-2015 je spracovaný pre územie, patriace do krajskej pôsobnosti 

Obvodného úradu životného prostredia Bratislava. 

PHSR obce Vysoká pri Morave na roky 2008-2013 obsahuje komplexnú analýzu 

a charakteristiku, SWOT analýzu a formuluje víziu rozvoja (spoločný strategický zámer): 

„Obec Vysoká pri Morave – atraktívne miesto pre život“. Dokument stanovuje 7 

strategických zámerov na dosiahnutie spoločného strategického zámeru ako sú Skvalitnenie 

pôsobenia samosprávy na ekonomický potenciál obce; Skvalitnenie sociálnej a zdravotnej 

infraštruktúry; Skvalitnenie občianskej infraštruktúry; Skvalitnenie dopravy; Rozvoj 

vodohospodárskych vodárenských a kanalizačných služieb; Skvalitnenie zásobovania 

energiou a Rozvoj služieb skládkovania a zhodnocovania odpadov. Strategické zámery 

vyjadrujú ciele, nástroje a konkrétne opatrenia, smerujúce k naplneniu cieľov.  

V rokoch 2008-2013 bol z hľadiska realizácie opatrení v najväčšej miere naplnený strategický 

zámer Skvalitnenie občianskej infraštruktúry. Strategický zámer Skvalitnenie dopravy bol 

naplnený pomerne málo a prevažná časť nezrealizovaných, resp. čiastočne zrealizovaných 

opatrení tvorí základný rámec formulovaných rozvojových zámerov obce v zmysle PHSR 

obce Vysoká pri Morave na roky 2015-2022.  

Územný plán obce Vysoká pri Morave, schválený obecným zastupiteľstvom v roku 2005. 

Určuje zásady organizácie a usmerňuje územný rozvoj obce. Zámery, ciele, opatrenia 

a aktivity Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vysoká pri Morave na 

roky 2015-2022 sú v súlade územným plánom.  
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Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vysoká pri Morave 2015-2022 je 

spracovaný v súlade so všetkými vyššie uvedenými programovými dokumentmi národnej, 

regionálnej a lokálnej úrovne. 
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2 ANALÝZA OBCE  

 

2.1 ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA 

 

2.1.1 Polohový potenciál a prírodné podmienky  

Polohový potenciál  

Obec Vysoká pri Morave leží v západnej časti územia Slovenska. Administratívne patrí do 

Bratislavského samosprávneho kraja a okresu Malacky. Západnú hranicu katastrálneho 

územia (ďalej k.ú.) tvorí rieka Morava, ktorej stredom prechádza štátna hranica medzi 

Slovenskou a Rakúskou republikou. Obec susedí s vidieckymi obcami Záhorská Ves, 

Suchohrad, Plavecký Štvrtok, Láb, Zohor a mestom Stupava.  

Geografické súradnice obce (bod pri obecnom úrade) sú 48° 20´ s.g.š. a 16° 54´ v.g.d. Obec 

s rozlohou 3361 ha leží v nadmorskej výške 145 m n. m..  

Obec má pomerne dobrú polohu a komunikačnú dostupnosť k Bratislave (E 65 - 33,4 km, 29 

min., D2 - 32 km, 28 min.), je vzdialená približne 10 km od nadradenej infraštruktúry - 

diaľnice D2, ktorá spája hl. mesto Bratislavu s regiónom Záhorie a Českou republikou. Obec 

má najbližšie komunikačné prepojenie s priľahlým regiónom Rakúska cez 7 km vzdialenú 

obec Záhorská Ves. Spojenie s rakúskou obcou Angern an der March je zabezpečené kompou.  

Z hľadiska sídelného systému Slovenskej republiky (ďalej „SR“) obec má väzbu k záhorskej 

rozvojovej osi prvého stupňa - Bratislava - Malacky - Kúty - štátna hranica s Českou 

republikou a centru tretej skupiny k Malackám, ktoré patria k podporovaným sídelným 

článkom (KURS, aktualizácia 2011).  

V blízkosti obce Vysoká pri Morave prechádza líniový prvok infraštruktúry nadregionálnej 

úrovne – koridor ciest Záhorská Ves - Malacky - Šaštín-Stráže / Malacky - Pezinok - Senec - 

Šamorín (KURS 2011), ku ktorej má obec relatívne dobrú komunikačnú a časovú dostupnosť. 

 

Obrázok 1: Polohový potenciál obce Vysoká pri Morave v rámci administratívnych celkov SR 

 

Zdroj: Atlas krajiny SR 
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V rámci širších väzieb obec má dobrú polohu a komunikačnú dostupnosť k:  

o pólom rozvoja medzinárodného významu – Brno (118 km; 1 hod. 7 min.), Viedeň (s 

využitím kompy Záhorská Ves – Angern an der March (55 km, 44 min.), alebo diaľnice 

D2 a rakúskej diaľnice A4 (115 km, 1 hod. 34 min.), Praha (315 km, 2 hod. 46 min.) a 

Budapešť (231 km, 2 hod. 12 min.),  

o pólom rozvoja regionálneho významu - Malacky (18 km, 16 min), Stupava (12 km, 10 

min.), 

o hraničným priechodom s Rakúskom (hraničné priechody Záhorská Ves/Angern – prievoz, 

7 km, 6 min.; Jarovce/Kitsee, D4, III/00246, 42 km, 30 min.), Českou republikou 

(Brodské/Břeclav, E65, D2, 52 km, 35 min.), Maďarskom (Rusovce/Rajka, E75, 

Čunovo/Rajka E65, D2, cca 53 km, 36 min.).  

Polohový potenciál je umocnený blízkosťou železničnej trate medzinárodného významu 

Bratislava - Kúty - Česká republika, ktorá prechádza cca 7 km vzdialenou obcou Zohor, a 

železničných tratí regionálneho významu.  

Účelová charakteristika prírodných predpokladov a funkčné využitie zeme  

Prírodné predpoklady predstavujú významný potenciál, ktorý primárne determinuje rozvoj 

a atraktivitu obce.  

Geologické a geomorfologické pomery  

Z hľadiska geomorfologickej klasifikácie je k.ú. obce súčasťou alpsko-himalájskej sústavy, 

oblasti Záhorská nížina, celku Borská nížina, podcelkov Záhorská pláňava a Dolnomoravská 

niva. Geologickú stavbu prevažne tvoria neogénne sedimentárne panvy, vyplnené pieskami, 

štrkmi a ílmi. Pomerne mäkké geologické podložie umožnilo rieke Morava meandrovať 

a vytvárať systém ramien a jazerá, ktoré sú predpokladom pre rozvoj miestnej rekreácie, 

športového rybárstva a spolu s vybudovanou cyklotrasou, ktorá vedie po vyvýšenej hrádzi aj 

vhodným priestorom pre cykloturistiku. Geologické pomery poskytujú možnosti pre ťažbu 

kvartérnych stavebných surovín (štrky, piesky, štrkopiesky) a zemného plynu. Reliéf je 

rovinatý.  

Klimatické pomery  

K. ú. obce Vysoká pri Morave je podľa klimatickej klasifikácie súčasťou nížinného 

klimatického regiónu Záhorskej nížiny, s teplou, veľmi suchou klímou, s priemernou ročnou 

teplotou 9-10° C a priemerným ročným úhrnom zrážok 600-700 mm.  

Pôdne pomery  

Na východe a v centrálnej časti k. ú. sa nachádzajú pomerne rozsiahle plochy úrodných a 

poľnohospodársky intenzívne využívaných čiernic. Popri toku Moravy sa vyskytujú najmä 

fluvizeme, na severe k. ú. je prítomná aj regozem. 

Rastlinné a živočíšne pomery  

Popri toku rieky Morava sa vyskytujú prevažne vŕbovo-topoľové a nížinné lužné lesy a menej 

rozsiahle slatiniská. Ďalej od zamokrených častí územia sa pôvodne vyskytovali dubovo-

hrabové lesy, ktoré v dôsledku intenzívnej antropogénnej činnosti a poľnohospodárskeho 

využívania v súčasnosti tvoria viac-menej izolované ostrovčeky.  
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Bohatý výskyt živočíchov (obojživelníky, plazy, ryby, vtáky) žijú najmä v močiaroch a 

zalesnených biotopoch v blízkosti rieky Morava. K významným predstaviteľom patria rôzne 

druhy chrobákov európskeho významu (plocháč červený, roháč obyčajný, pižmovec 

obyčajný, fúzač veľký a i.). Vodné prostredie ramenného systému rieky Morava poskytuje 

vhodné prostredie pre viaceré vzácne druhy rýb (lopatka dúhová, čík európsky a i.) a 

obojživelníkov (kunka červenobruchá, mlok dunajský a i.), ďalej bobra vodného, ktorého 

činnosť dáva prostrediu osobitý ráz.  

Využitie zeme  

Z celkovej rozlohy k. ú. (3 361 ha) až 58% (1949 ha) tvorí poľnohospodárska pôda. Z rozlohy 

poľnohospodárskej pôdy je ako orná pôda intenzívne využívaných až 1286 ha (66%). Druhým 

najrozšírenejším typom sú lesné porasty (24,14% rozlohy k. ú.). Menšie plochy zaberajú 

vodné plochy (7,99%), zastavané plochy a nádvoria (4,87%), ovocné sady (0,73%) a ostané 

plochy (5,09%; Graf 1).  

 

Graf 1: Využitie zeme v k. ú. obce Vysoká pri Morave 

 
Zdroj: ŠÚ SR 

 

A.1.2 Sociálno-ekonomická charakteristika 

A.1.2.1 Demografický vývoj a štruktúra obyvateľstva  

Dôležitým predpokladom rozvoja obce sú ľudské zdroje (vývoj a početnosť populácie, 

štruktúra obyvateľstva podľa veku, pohlavia, stupňa dosiahnutého vzdelania, vierovyznania, 

národnosti a ekonomickej aktivity).  

Vývoj a pohyb obyvateľstva  

V rokoch 2003-2014 vzrástol počet obyvateľov obce Vysoká pri Morave z 1910 v roku 2003 

na 2221 (k 31.12.2014, ŠÚ SR; Graf 2). Vo vývoji počtu obyvateľov je zrejmý výraznejší 

nárast v rokoch 2007-2010 so stabilizáciou až mierne pozitívnym vývojom v posledných 

rokoch, čo je predovšetkým dôsledkom migračného prírastku a s výnimkou rokov 2010 

a 2012 aj prirodzeného prírastku obyvateľstva (Graf 3, 4).  

Z hľadiska vývoja prirodzeného prírastku (Tabuľka 2, Graf 3) je vývoj stabilný, aj keď obec 

v roku 2013 zaznamenala prirodzený úbytok o 1 obyvateľa. Najvyšší prirodzený prírastok od 

roku 2003 bol zaznamenaný v roku 2011, kedy pribudlo 22 obyvateľov (10,08‰). Najviac 

detí (32) sa narodilo v roku 2011 (14,66‰). V roku 2013 bola zaznamená natalita v prepočte 
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na 1000 obyvateľov s hodnotou 10,02‰. Pomerne stály podiel narodených je odrazom 

dlhodobo vyrovnaného podielu obyvateľov v reprodukčnom veku.  

Migračný prírastok (Tabuľka 2, Graf 4) nadobudol vyššie hodnoty v roku 2008 (55,38 ‰, 

+117 obyv.). V súvislosti s plánovanou výstavbou nových bytových jednotiek sa v najbližšom 

období očakáva výraznejší nárast počtu prisťahovaných osôb. 

Výhodná poloha v zázemí Bratislavy „predurčuje“ obce Vysokú pri Morave stať sa miestom 

prisťahovania obyvateľstva z Bratislavy a v takomto ponímaní sa polohový potenciál stáva 

významným faktorom ďalšieho rozvoja.  

 

Graf 2: Vývoj počtu obyvateľov obce Vysoká pri Morave v rokoch 2003-2013 (k 31.12.) 

 

Zdroj: ŠÚ SR, OcÚ Vysoká pri Morave 

 

Tabuľka 2: Vývoj pohybu obyvateľstva obce Vysoká pri Morave 

 v rokoch 2003-2013 (počet obyvateľov) 
Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Narodení  25 17 20 29 27 29 32 23 32 22 27 33 

Zomrelí  22 20 24 19 22 22 22 30 10 23 16 20 

Prirodzený prírastok (-úbytok) 3 -3 -4 10 5 7 9 -7 22 -1 11 13 

Prisťahovaní  39 47 37 58 51 153 57 73 77 42 34 x 

Vysťahovaní  19 35 23 32 40 36 20 17 36 40 33 x 

Migračný prírastom (-úbytok) 20 12 14 26 11 117 37 56 41 2 1 2 

Celkový prírastok (-úbytok) 23 9 10 36 16 124 46 49 63 1 12 15 

Zdroj: ŠÚ SR 

Vývoj prirodzeného prírastku (-úbytku) obyvateľstva má kolísavý priebeh. V rokoch 2003-

2010 sa prejavuje mierny prirodzený prírastok až úbytok obyvateľstva, následne však v roku 

2011 bol vôbec najvyšší prirodzený prírastok obyvateľstva (22 obyv., 10,08‰). V roku 2014 

vzrástla natalita na 16,61‰, čo aj pri miernom raste mortality (9,05‰) predstavuje prirodzený 

prírastok 5,36‰ (Tabuľka 2, Graf 3).  

Demografickým procesom, ktorý v dominantne ovplyvnil vývoj početnosti obyvateľstva 

najmä v rokoch 2008-2011 je migračný pohyb ako dôsledok imigrácie obyvateľstva prevažne 

mladších vekových kategórií. V posledných troch rokoch prišlo k poklesu a stabilizácii 

migračného prírastku obyvateľstva (Tabuľka 2, Graf 4).  
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Graf 3: Vývoj prirodzeného pohybu obyvateľstva obce Vysoká pri Morave  

v rokoch 2003-2013 (‰) 

 
Zdroj: ŠÚ SR, OcÚ Vysoká pri Morave 

 

Graf 4: Vývoj migračného pohybu obyvateľstva obce Vysoká pri Morave  

v rokoch 2003-2013 (‰) 

  

Zdroj: ŠÚ SR, OcÚ Vysoká pri Morave 

 

Graf 5: Vývoj prirodzeného, migračného a celkového prírastku (-úbytku) obyvateľstva  

obce Vysoká pri Morave v rokoch 2003-2013 (‰) 

 

Zdroj: ŠÚ SR, OcÚ Vysoká pri Morave 
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Pohlavná a veková štruktúra obyvateľstva 

Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia je pomerne vyrovnaná - 50,8% (1116) obyvateľov 

tvoria muži a 49,2% (1080) ženy.  

Podľa vekovej štruktúry 59,6% (1309 obyv.) obyvateľov je v produktívnom, 23,9% (525) 

v poproduktívnom a 16,5% (362) v predproduktívnom veku (Graf 6). Z obyvateľov 

predproduktívneho veku je najpočetnejšia veková skupina 0-4 ročných, čo odráža zmeny 

vekovej štruktúry spojené s prirodzenou mobilitou predovšetkým mladého prisťahovaného 

obyvateľstva. Pozitívne zmeny a pomerne dobrú vekovú štruktúru obyvateľstva obce odráža 

aj skutočnosť, že v roku 2011 najpočetnejšími vekovými skupinami boli 30-34 ročné ženy a 

35-39 roční muži, kým v roku 2001 to boli vekové kategórie 20-24 ročných žien a 45-49 

ročných mužov (Graf 7). Priemerný vek obyvateľov je 39,16 rokov (k 31.12.2013; ŠU SR). 

 

Graf 6 Veková štruktúra obyvateľstva obce Vysoká pri Morave 

 

 Zdroj: SODB 2011, ŠÚ SR  

 

Graf 7: Štruktúra obyvateľstva podľa 5-ročných vekových kategórii v rokoch 2001 a 2011 

 
Zdroj: SODB 2001, 2011, ŠÚ SR 
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Štruktúra obyvateľstva podľa stupňa dosiahnutého vzdelania  

Stupeň dosiahnutého vzdelania obyvateľstva je v úzkej korelačnej väzbe s možnosťou 

uplatnenia sa na trhoch práce. V súlade s celoslovenským trendom sa štruktúra obyvateľstva 

podľa stupňa dosiahnutého vzdelania za posledných 10 rokov výrazne kvalitatívne zlepšila. 

Zvýšil sa podiel obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním 1.-3.stupňa z 3,5% (53 obyv.) 

v roku 2001 na 15,4% (331 obyv.) v roku 2011. Podiel obyvateľov so stredoškolským 

vzdelaním s maturitou zostal viac-menej zachovalý. Približne o 10% poklesol podiel 

obyvateľov so stredoškolským vzdelaním bez maturity (rok 2001 564, 34,2%, rok 2011 403 

obyv., 24,8%) a o 18 % podiel obyvateľstva so základným vzdelaním, ktoré v súčasnosti tvorí 

18,7% (403 obyv.) celkového počtu obyvateľov (Tabuľka 3, Graf 8). Základné vzdelanie 

majú najmä pôvodní obyvatelia vyšších vekových kategórií.  

 

Tabuľka 3: Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva v rokoch 2001 a 2011 

Stupeň dosiahnutého vzdelania  
Rok 2001 Rok 2011 

počet obyv. podiel obyv. (%) počet obyv. podiel obyv. (%) 

základné 564 36,9 403 18,7 

stredoškolské bez maturity 522 34,2 534 24,8 

stredoškolské s maturitou 354 23,2 501 23,3 

vysokoškolské (1.-3. stupeň) 53 3,5 331 15,4 

bez vzdelania a udania vzdelania 34 2,2 386 17,9 
Zdroj: SODB 2001 a 2011, ŠÚ SR 

 

Graf 8 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva obce Vysoká pri Morave a okresu Malacky  

v roku 2011  

 
Zdroj: SODB 2011, ŠÚ SR 
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národnosti (maďarská, česká a moravská a i.) majú len minimálne zastúpenie. K občanom 

slovenskej národnosti sa hlásia aj mnohí príslušníci rómskej menšiny. Koncom roku 2013 sa 

k pobytu v obci hlásilo približne 300 Rómov. Prevažná časť z nich žije komunitným 

spôsobom, v príbytkoch sústredených v jednej časti obce. Stav ich sociálnej inklúzie je 

relatívne na dobrej úrovni – disponujú pomerne dobrou úrovňou bývania, deti sa zúčastňujú 

školskej dochádzky, ekonomicky aktívni sú zamestnaní alebo sa zapájajú do aktivačných 

prác.  
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V roku 2011 sa 65,2% (1404) obyvateľov prihlásilo k rímskokatolíckemu vierovyznaniu. 

V porovnaní s rokom 2001 vzrástol počet obyvateľov bez vyznania (21,7%, 467 obyv.) 

a obyvateľov, ktorí sa hlásia k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (1,4%, 30 obyv.). 

Obyvateľstvo ostatných vierovyznaní (pravoslávne, gréckokatolícke a i.) tvorí len 2,6% (57 

obyv.) obyvateľstva (Tabuľka 5, Graf 9). 

 

Tabuľka 5: Štruktúra obyvateľstva podľa vierovyznania v rokoch 2001 a 2011 

Vierovyznanie  Rok 2001 Rok 2011 

počet obyv. podiel obyv. (%) počet obyv. podiel obyv. (%) 

rímskokatolícke  1394  75,5  1404  65,2  

evanjelické augsburského vyznania  14  0,8  30  1,4  

bez vyznania  335  18,1  467  21,7  

ostatné  20  1,1  57  2,6  

nezistené  84  4,5  197  9,1  

Zdroj: SODB 2011, ŠÚ SR 

 

Graf 9: Štruktúra obyvateľstva podľa vierovyznania v rokoch 2001 a 2011  

 
Zdroj: SODB 2011, ŠÚ SR 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity a (ne-)zamestnanosť obyvateľstva 

V obci Vysoká pri Morave bolo evidovaný 1114 ekonomicky aktívnych (51,03% obyv., 

SODB 2011). Zamestnanosť obyvateľstva a pracovný trh sú silno ovplyvnené vysokou 

dennou dochádzkou za prácou do Bratislavy, ktorá ponúka pracovné príležitostí 

v diverzifikovaných hospodárskych odvetviach a do okresného mesta Malacky. Priamo v obci 

nachádza pracovné uplatnenie len pomerne malá časť ekonomicky aktívneho obyvateľstva 

s trvalým pobytom v obci. Počet zamestnancov podľa ekonomických subjektov pôsobiacich 

v obci Vysoká pri Morave je uvedený Prílohe 5.  

 

Nezamestnanosť obyvateľstva  

K 31.12.2014 sa o prácu uchádzalo 90 uchádzačov o zamestnanie (ďalej „UoZ“) s trvalým 

bydliskom v obci, z toho 52% (47) tvorili ženy. Najvyšší počet UoZ je vo vekových 

kategóriách 30-34 (13, 14,44%) ročných, 50-54 a 55-59 ročných (zhodne 13, 14,44%; Graf 

10). Evidovaní UoZ majú prevažne nižší stupeň dosiahnutého vzdelania (základné a stredné 

odborné bez maturity).  
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Graf 10: Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa veku k 31.12.2013 

 
Zdroj: UPSVaR 

Graf 11: Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa dĺžky trvania nezamestnanosti 

k 31.12.2014 

 
Zdroj: UPSVaR 
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2.1.2.2 Ekonomické subjekty s miestom pôsobenia v obci  

Sociálno-ekonomická a životná úroveň obyvateľov obce Vysoká pri Morave je významne 

ovplyvnená ekonomickou úrovňou regiónu. Bratislavský kraj je dlhodobo ekonomicky 

najsilnejším regiónom Slovenska s najvyššími hodnotami makroekonomických indikátorov. 

V roku 2011 hodnota HDP na obyvateľa bola 46 648,64 € (246,78% priemeru Slovenska).  

Jedným z predpokladov rozvoja ekonomickej základne, zabezpečenia ekonomického rastu 

a životnej úrovne obyvateľstva sú prosperujúce ekonomické subjekty.  

Podľa Obchodného registra SR je v obci evidovaných 71 ekonomických subjektov, z ktorých 

sú 2 subjekty v štádiu likvidácie. Podľa právnej formy 60 (85%) subjektov sú spoločnosti 

s ručením obmedzeným a 11 (15%) uvádza inú právnu formu. K najvýznamnejším 

zamestnávateľom v obci Vysoká pri Morave patria:  

o BERTO SK, spol. s.r.o. (spracovanie mäsa a výroba mäsových výrobkov; 170 

zamestnancov),  

o ALAS Slovakia, spol. s.r.o. (ťažba prírodného kameniva; 19 zamestnancov),  

o Koplatec spol. s.r.o. (konštrukcia, výroba nástrojov a náradia, výroba súčiastok 

z gumy; 8 zamestnancov),  

o Enviteam, spol. s.r.o. (vývoj, konštrukcia, výroba a dodávka zariadení slúžiacich 

k ochrane ovzdušia a vodných zdrojov pred znečistením a kotlov na ohrev 

organických médií; 2 zamestnanci), 

o COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo (6 zamestnancov),  

o Epoxy, Pavol Benkovič (výroba a predaj farieb a epoxidových náterov; 4 

zamestnanci).  

Podľa odvetvovej klasifikácie SK-NACE prevažná väčšina ekonomických subjektov podniká 

v malo- a veľkoobchode, ďalej vo výrobe (kovovýroba), stavebníctve, doprave a rôznych 

službách (administratívne práce, zámočníctvo, upratovacie a ubytovacie služby).  

V obci sú v prevádzke obchody s potravinami (5), obchod ovocie – zelenina (1), predajňa 

mäsa a mäsových výrobkov (1), drogéria (1), chovateľské potreby (1), prevádzky kaderníctva 

(3), kozmetického salónu (1), pohostinstvá (3), pneuservis (1), salón pre psov a pohrebníctvo. 

V obci pôsobí pobočka Slovenskej pošty, a.s.. Prevádzky obchodu a služieb zamestnávajú 

pracovné sily s trvalým bydliskom v obci Vysoká pri Morave ako aj z okolitých obcí.  

Zoznam podnikateľských subjektov udáva Príloha 5.  

Od roku 2001 existuje v obci zámer vybudovať priemyselný park, lokalizovaný v 

juhozápadnej časti k. ú. medzi štrkovňou a obcou. Zámer však naráža na nesúhlas ekológov, 

z dôvodov blízkosti chráneného územia a výskytu vzácneho živočícha. Priemyselný park by 

potenciálne vytvoril nové pracovné miesta, čím by sa zvýšila zamestnanosť v obci a na druhej 

strane znížila nevyhnutnosť obyvateľov dochádzať za prácou do Bratislavy. Činnosť 

priemyselného parku by nepriamo prispela aj k zníženiu intenzity cestnej dopravy najmä 

smerom do Bratislavy.  

Priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanca nie je možné vyjadriť za obec, ale za 

okres. Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v okrese Malacky (995 €, 

k 31.12.2013) je v porovnaní s priemerom SR (805 €) výrazne vyššia. Na výšku priemernej 
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nominálnej mesačnej mzdy má pozitívny vplyv zamestnanosť obyvateľstva v prosperujúcich 

ekonomických odvetviach a subjektoch okresu Malacky a v Bratislave, kam v rámci denného 

dochádzkového regiónu odchádza za prácou vysoký podiel ekonomicky aktívneho 

obyvateľstva.  

 

2.1.2.3 Občianska vybavenosť  

Školstvo 

Obec Vysoká pri Morave je zriaďovateľom Základnej škola (ďalej „ŽŠ“) s materskou školou 

(ďalej „MŠ“) Vysoká pri Morave - rozpočtovej organizácie so samostatnou právnou 

subjektivitou.  

Počet žiakov ZŠ korešponduje s potrebami, ktoré vyplývajú z demografického vývoja a je 

ovplyvnený aj možnosťou navštevovať vyššie ročníky ZŠ v Bratislave. V posledných rokoch 

počet žiakov ZŠ mierne klesá a najpočetnejšie sú triedy 1.-4. ročníka ZŠ. V školskom roku 

2013-2014 sa v 9-tich triedach ZŠ vzdelávalo 147 detí. MŠ navštevuje 88 detí v 4 triedach. 

Najbližšie stredné školy sa nachádzajú v Stupave, okresnom meste Malacky a v Bratislave.  

Budova ZŠ je situovaná na Hlavnej ulici a MŠ v blízkosti Námestia oslobodenia. Obe budovy 

prešli čiastočnou rekonštrukciou, ktorá bolo nevyhnutná vzhľadom na vek (priestory ZŠ sú 

v prevádzke od roku 1960 a MŠ od roku 1988) a nevyhovujúci technický stav so značnými 

tepelnými stratami. Potrebná rekonštrukcia oboch škôl nie je ešte ukončená, značné náklady si 

vyžaduje najmä kompenzácia tepelných strát. 

Úspešne zrealizovaným projektom bolo vybudovanie multifunkčného ihriska pre deti 

a mládež; rekonštrukcia školských ihrísk však nie je v súčasnosti ukončená. 

 

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 

V obci bolo vybudované nové zdravotné stredisko a lekáreň (od 1.11.2013), keďže pôvodne 

sa tieto služby nachádzali v dome určenom na demoláciu. Zdravotnícku starostlivosť v obci 

poskytuje praktický lekár pre deti a dorast (3 krát týždenne), praktický lekár pre dospelých (4 

krát týždenne) a stomatológ (2 krát týždenne).  

V obci nepôsobí žiadne zariadenie sociálnych služieb a v súčasnosti nie je zabezpečená 

starostlivosť o imobilných dôchodcov (tzv. opatrovateľské služby). V rámci starostlivosti 

o dôchodcov je aktívna činnosť Jednoty dôchodcov Slovenska, pobočky Vysoká pri Morave. 

Obec prevádzkuje Klub dôchodcov s kapacitou 40 osôb, ktorý je občanom sprístupnený 

dvakrát týždenne.  

Z hľadiska demografického vývoja s predpokladaným „presunom“ pomerne veľkej časti 

obyvateľstva do poproduktívneho veku si riešenie sociálnej starostlivosti o starších 

obyvateľov vyžaduje zvýšenú pozornosť. Jednou z potrieb je vybudovanie denného stacionára 

pre seniorov.  
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Športové a kultúrne zariadenia, kultúrno-spoločenské akcie, záujmové združenia, zväzy, 

spolky a mimovládne organizácie   

Súčasťou športového areálu je futbalové ihrisko so sociálnym vybavením (šatne, sprchy, 

WC). Je vybudované na majetkovo nevysporiadaných pozemkoch, čo predstavuje veľkú 

finančnú záťaž pre obec pri platbách za prenájom plochy. Bola realizovaná generálna oprava 

futbalového ihriska a viaceré rekonštrukcie, ktoré však doposiaľ nemožno považovať za 

dostačujúce. Od roku 1922 pôsobí v obci futbalový klub, v súčasnosti pod názvom TJ 

Družstevník Vysoká pri Morave, ktorý má 4 súťažné mužstvá.  

Možnosti športového vyžitia, okrem telocvične v budove ZŠ a multifunkčného ihriska pri MŠ, 

rozširujú aj Jazdecký klub s parkúrom a Jazdecký klub CANTER s chovom dostihových koní. 

Sú lokalizované v areáli bývalého Poľnohospodárskeho družstva v lokalitách Nivky a Kliny. 

Obec je usporiadateľom viacerých kultúrnych a spoločenských podujatí (plesy, zábavy, 

slávnostné zhromaždenia, súťaže), ktoré sa organizujú v priestoroch obecného námestia alebo 

v kultúrnom dome, situovanom na námestí vedľa budovy obecného úradu. Na prízemí 

kultúrneho domu sa nachádza spoločenská sála a zasadacia miestnosť s kapacitou približne 40 

osôb, na poschodí je obecná knižnica, otvorená každý piatok v poobedňajších hodinách. 

Vybavenie kultúrneho domu je pre konanie kultúrnych a spoločenských akcií s vyššou 

návštevnosťou v nevyhovujúcom stave. 

 

Tabuľka 5: Zoznam mimovládnych organizácií  

Por. 

číslo 
Názov Adresa Predmet činnosti 

Cieľová 

skupina 

Počet 

členov 

1 NANDIN DVOR 1, OZ 
Sokolská 1, 81104 

Bratislava 

Ostatná športová 

činnosť 

mládež, 

seniori 

neuvedený 

2 
Združenie pre starú hudbu 

Vysoká pri Morave, OZ 

Hlavná 89, 90066 

Vysoká pri Morave 

Produkcia starej 

hudby 

mládež, 

seniori 

30 

3 
Občianske združenie DHZ 

Vysoká pri Morave 

Hlavná 100, 90066 

Vysoká pri Morave 

Záchranárske 

a hasičské práce 

mládež, 

dospelí 

62 

4 
Združenie rodičov pri ZŠ 

Vysoká pri Morave, OZ 

Hlavná 37, 90066 

Vysoká pri Morave 

škola mládež neuvedený 

5 
Obecný rybársky spolok 

Vysoká pri Morave, OZ 

Nová 565, 

90066 Vysoká pri 

Morave 

Rybárstvo mládež, 

dospelí 

neuvedený 

6 OZ OFK Vysoká pri Morave 
Športová 218/1, 90066 

Vysoká pri Morave 

Futbal mládež 78 

7 
Parkúr klub Vysoká pri 

Morave, OZ 

Hlavná 1, 

90066 Vysoká pri 

Morave 

neuvedený mládež neuvedený 

8 
Združenie rodičov MŠ 

Vysoká pri Morave, OZ 

Hlavná 37, 

90066 Vysoká pri 

Morave 

materská škola deti 7 

Zdroj: OcÚ Vysoká pri Morave 

V priebehu roka obec usporadúva viaceré kultúrne podujatia (Vítanie Nového roka, Fašiangy, 

topenie Moreny, Deň učiteľov, Stavanie mája, dvakrát ročne parkúrové preteky o cenu 

starostu obce, Medzinárodný deň detí, Letný slnovrat, Hodová zábava, Jesenná rovnodennosť 

– Bosorky, posedenie pre dôchodcov, Mikuláš, adventný koncert a i.). V posledných rokoch 
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je veľmi obľúbená súťaž amatérskych spevákov s názvom Hochštecký čvirik, ktorej sa 

zúčastňujú nielen domáci, ale aj návštevníci z obcí širšieho okolia.  

V obci pôsobí 8 mimovládnych organizácií, občianskych združení (Tabuľka 5).  

V obci Vysoká pri Morave pôsobia viaceré združenia, zväzy a spolky: 

o Rybársky zväz (s tradíciou od 17. storočia), 

o Poľovnícky zväz (od konca 19. storočia), 

o Dobrovoľný zbor hasičov (od roku 1883), 

o Červený kríž, 

o Lesné a pôdne spoločenstvo, 

o Združenie vlastníkov poľnohospodárskej pôdy, 

o Združenie vlastníkov poľovných pozemkov, 

o Tanečný súbor StarDance, 

o Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska.  

 

Obecný úrad, priestory na konanie spoločenských a kultúrnych podujatí a drobná 

architektúra  

Obecný úrad je situovaný v budove z 30. rokov 20. storočia, ktorá sa nachádza v strede obce. 

Jej súčasťou sú kancelárie starostu obce a pracovníkov obecného úradu, zasadacia miestnosť 

s kapacitou cca 20 osôb, sobášna sieň a sociálne zariadenie. Od roku 2006 je budova 

Obecného úradu obecným majetkom. Z dôvodov nedostatočnej rozlohy a stiesnenosti 

priestorov, nevyhovujúceho vybavenia budovy (chýbajúca kuchyňa a i.) pri usporiadaní 

väčších podujatí a celkového technického stavu je objekt v nevyhovujúcom stave.  

Pešia zóna sa v pravom slova zmysle v obci nenachádza. V predchádzajúcom období boli 

zrušené priekopy a odvedená voda z nich, čím sa vytvoril širší priestor v centre obce, 

dobudované boli aj chodníky. Chýba tu však väčší priestor, v ktorom by mohli byť 

realizované viaceré spoločenské a kultúrne podujatia obce (napr. Mikulášske trhy, stavanie 

stromčeka a i.). V ÚP obce sa nachádza riešenie, ktoré zahŕňa priestor centrálnej časti obce od 

námestia so sv. Floriánom, cez Dom služieb až po kostol na jednej a po park a kaplnku sv. 

Jána na druhej strane, s revitalizáciou zelene a renováciou objektov s pôvodnou architektúrou 

a drobnými sakrálnymi pamiatkami. Budova kostola si vyžaduje väčšie investície do 

rekonštrukcie, čím by sa zatraktívnil aj centrálny priestor obce. 

Obec disponuje cintorínom, ktorý je majetkom rímskokatolíckej cirkvi. Dom smútku je vo 

vlastníctve obce a pohrebné služby sú zabezpečované súkromnou firmou. Po revízii 

pohrebných miest nie je potrebné ďalšie rozširovanie plochy cintorína. 

 

Bezpečnosť a informovanosť 

Na zabezpečenie bezpečnosti a kvôli zvýšenej aktivite vandalov bol v obci vybudovaný 

kamerový systém ako alternatíva k nákladnejšej obecnej polícii. Kamerami je zabezpečené 

územie Hlavnej ulice a námestia v smere od kostola, sníma sa tiež budova obecného úradu. 

Vandalizmus a kriminalita sú v obci pomerne vážnym problémom. V súčasnosti sa postupne 

realizuje rekonštrukcia verejného osvetlenia obce.  
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Aktuálne informácie o obci sa nachádzajú na oficiálnej internetovej stránke obce - 

www.vysokaprimorave.sk, ktorá je priebežne aktualizovaná prostredníctvom oznamov 

o kultúrnom a spoločenskom živote, informáciami o hospodárení, fungovaní samosprávy, 

stave a vybavenosti služieb v obci.  

Obec vydáva občasník (štvrť ročník) Vysočan, ktorý poskytuje informácie o činnosti starostu 

a miestneho zastupiteľstva, kultúrnych podujatiach a aktualitách zo života v obci. 

Obyvateľstvo prejavuje záujem o dianie v obci o čom svedčia aj výsledky dotazníkového 

prieskumu (Príloha 6).  

Obec má pokrytie signálom mobilných operátorov.  

 

2.1.3 Domový a bytový fond 

Obec disponuje domovým a bytovým fondom, ktorý zahŕňa 738 domov (z toho 650 

obývaných) a 772 bytov (z toho 690 obývaných; SODB 2011). 

Najčastejším typom sú rodinné domy (609), ktoré sú prevažne vo vlastníctve fyzických osôb 

(547). Podľa veku takmer polovica rodinných domov (299) bola postavená v rokoch 1946-

1991. Nová vlna výstavby je zaznamenaná po roku 2001, kedy bolo v priebehu 10 rokov 

postavených 71 domov (Graf 12), čo je dvojnásobok výstavby za predchádzajúce desaťročie. 

Dôvodom neobývanosti domového fondu je prevažne využívanie na rekreačné účely.  

Z celkového počtu len nepatrný podiel tvoria obecné (1,3%) a družstevné (0,1%) byty, byty 

v bytových domoch tvoria necelých 10% bytov. Byty v obci Vysoká pri Morave sú 

najčastejšie troj- a viacizbové, s veľkosťou obytnej plochy 40-80 m
2
 a 81-100 m

2 
(Graf 13). 

Využívané je ústredné kúrenie prevažne na plyn, v menšej miere sa na vykurovanie používa 

elektrická energia a pevné palivá (cca 4 % podiel na zdrojoch kúrenia).  

 

Graf 12: Domový fond podľa obdobia výstavby 

 

Zdroj: SOBD 2011, ŠÚ SR 

 

Graf 13: Počet obytných miestností a rozloha obytnej plochy (m
2
) 

 
Zdroj: SOBD 2011, ŠÚ SR 
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2.1.4 Infraštruktúra 

2.1.4.1 Dopravná infraštruktúra a doprava 

Poloha obce Vysoká pri Morave je vo vzťahu k nadradenej dopravnej infraštruktúre pomerne 

priaznivá. Diaľnica D2 v smere hranica s Českou republikou, Kúty – Malacky – Bratislava – 

Rusovce, hranica s Maďarskom, je súčasťou medzinárodného ťahu E65, dôležitými koridormi 

sú cesta I/2 (hranica s Maďarskom – Bratislava – Malacky – Holíč) a železničná trať č. 110 

Bratislava – Kúty – Břeclav. V širšom okolí obce sa nachádzajú hraničné priechody 

s Rakúskom - od roku 1994 Moravský Svätý Ján – Hohenau (od roku 2006 betónový most) a 

Záhorská Ves – Angern an der March (preprava kompou). 

Výrazné problémy súvisia s dostupnosťou obce dopravou infraštruktúrou nižšieho rangu, s 

priamym pripojením obce na diaľnicu D2.  

Chýba napojenie cyklotrás zo slovenskej na rakúsku stranu, ktoré by uľahčilo dostupnosť 

a zvýšilo atraktivitu obce. Negatívom je aj nevyužitie potenciálu lodnej dopravy v kontexte 

rozvoja cestovného ruchu.  

 

Cestná infraštruktúra a doprava 

Hlavnú cestnú os obce tvorí cesta III/00239 Stupava – Záhorská Ves, so šírkou do 7,0 m a 

s minimálnou nespevnenou krajnicou. Táto cesta je v nevyhovujúcom stave pre požiadavky 

na bezpečnú a plynulú cestnú prevádzku. Ostatné miestne komunikácie majú šírku 4-7,0 m aj 

s chodníkmi. Stav miestnych komunikácií je na mnohých úsekoch v relatívne zlom stave, pre 

zvýšenie bezpečnosti chodcov je potrebné dobudovanie chodníkov v celej obci.  

Zaťaženie na prieťahu hlavného ťahu je pomerne stabilizované. Podľa celoštátneho sčítania 

cestnej dopravy v rokoch 2005 a 2010, ktoré sa uskutočnilo v gescii Slovenskej správy ciest 

boli zistené nasledovné hodnoty: 

o rok 2005: 2050 skv/deň/obojsmerne  

o rok 2010: 2242 skv/deň/obojsmerne  

Uvedené hodnoty predstavujú znesiteľnú dopravnú záťaž. Avšak v budúcnosti môže byť 

veľkým rizikom pre rast zaťaženosti tohto dopravného ťahu zvyšovanie ekonomickej aktivity 

v regióne. Tlak môže byť vytváraný najmä na tranzitnú a nákladnú dopravu.  

 

Železničná infraštruktúra a doprava doprava 

Cez k. ú. obce prechádza jednokoľajová neelektrifikovaná železničná trať v smere Zohor - 

Záhorská Ves, so zastávkou v obci Vysoká pri Morave. Premávka je zahrnutá do BID ako 

linka S25 (spojenie Zohor - Vysoká pri Morave - Záhorská Ves). Je napojená na linku S20 

(Bratislava - Zohor - Plavecký Štvrtok - Malacky - Veľké Leváre - Závod). Linka S25 

premáva 8 krát a cez víkendy 10 krát denne. Problémom železničnej dopravy je nutnosť 

prestupovať na všetky smery v železničnej stanici Zohor. Železničná doprava je obyvateľmi 

obce málo využívaná.  
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Nákladná automobilová doprava 

V súčasnosti obec nemá problém s nadmernou zaťaženosťou nákladnou automobilovou 

dopravou. Potenciálnym rizikom môže byť zintenzívnenie prejazdov tranzitnej dopravy po 

Hlavnej ulici, najmä po vybudovaní trvalého mostu cez rieku Moravu v priestore medzi 

obcami Vysoká pri Morave a Záhorská Ves. 

 

Verejná autobusová doprava 

Cez obec prechádzajú autobusy Bratislavskej integrovanej dopravy (ďalej „BID“) linky 250 

s trasou Bratislava, Autobusová stanica - Bratislava, Patrónka - Záhorská Bystrica - Stupava - 

Zohor - Vysoká pri Morave - Záhorská Ves - Suchohrad - Jakubov - Malacky, železničná 

stanica, s intenzitou 6 párov autobusov a 5 spojení v smere Vysoká pri Morave – Bratislava 

počas pracovných dní, resp. 4 spojenia v smere Bratislava - Vysoká pri Morave cez víkendy. 

V obci sa nachádza 5 zastávok verejnej automobilovej dopravy: 

o v centre pri križovatke Hlavná ulica – ulica Osloboditeľov,  

o v križovatke Hlavná ulica - Krátka ulica, 

o mimo zastavaného územia obce - Pri štrkovni a Dúbrava,  

o Nandin Dvor. 

Zastávky v obci boli zmodernizované a upravené pre bezpečnejšie nastupovanie mimo 

vozovky. Zastávky v centrálnej časti obce nie sú umiestnené v tzv. zastávkových zálivoch, ale 

ich rekonštrukciou sa dosiahlo bezpečnejšie nastupovanie mimo vozovky a vybudovali sa 

prístrešky.  

 

Obrázok 2: Dopravná infraštruktúra a dostupnosť obce Vysoká pri Morave 

 

Zdroj: Atlas SR 
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Cyklistická doprava 

Vzhľadom na dobré geomorfologické predpoklady (rovinatý reliéf) a atraktivitu Záhorskej 

nížiny v blízkosti rieky Morava územie poskytuje potenciál pre cykloturistiku a pešiu 

turistiku. Územím obce je trasovaná Moravská cyklistická cesta, ktorá vedie pozdĺž rieky 

Moravy v smere od Bratislavy až po štátnu hranicu s Českou republikou. V katastri obce je 

cyklotrasa, ktorá vedie po hrádzi rieky Morava, v centrálnej časti obce, v mieste prieniku 

protipovodňových zariadení rieky Morava, prechádza do profilu Hlavnej ulice spolu s 

automobilovou dopravou, čo znižuje bezpečnosť. Problematické je využívanie cyklotrás kvôli 

ich nevyhovujúcemu kvalitatívnemu stavu, chýba aj napojenie cyklotrasy na sieť rakúskych 

cyklotrás.  

 

Pešia doprava 

Možnosti bezpečného pohybu chodcov v obci sa zlepšujú a sú na pomerne dobrej úrovni. 

V rokoch 2010-2011 a 2013-2014 bola vo dvoch etapách realizovaná výstavby chodníkov 

s finančnou podporou EÚ. V prevažnej časti obce sú už realizované jednostranné alebo 

obojstranné chodníky v šírke cca 2 x 1,50 m. Dôležitým predpokladom skvalitnenia 

dopravného systému a zvýšenia bezpečnosti je vybudovanie pešej zóny s minimalizovanou 

automobilovou dopravou.  

 

2.1.4.2 Technická infraštruktúra 

Vodné hospodárstvo 

K. ú. obce Vysoká pri Morave preteká rieka Morava, ktorá disponuje protipovodňovými 

opatreniami – hrádzou, kopírujúcou tok rieky a systémom odvodňovacích kanálov. Na toku je 

vybudovaná úprava koryta a tok je ohrádzovaný na úroveň 100-ročnej vody + 70 cm. Potok 

Malina má vybudované hrádze na 100-ročnú vodu. Stav hrádze na rieke Morava si z dôvodu 

zvýšenia ochrany obyvateľov a ich majetku pred povodňami vyžaduje spevnenie. Hladina 

podzemnej vody je v niektorých ročných obdobiach veľmi vysoká a znečistená, s hlavnými 

zdrojmi znečistenia z priemyselnej a poľnohospodárskej výroby.  

 

Zásobovanie pitnou vodou 

Obec Vysoká pri Morave je zásobovaná zo Záhorského skupinového vodovodu. Rozvodná 

vodovodná sieť v obci bola budovaná postupne od roku 1968, v súčasnosti prebehla čiastočná 

rekonštrukcia. Podiel zásobovania obyvateľstva je 95%. Vodovod je v správe spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s..  

 

Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 

Služby spojené s odvádzaním odpadových vôd do povrchových vôd vykonáva samotná obec 

ako právnická osoba. V roku 1992 bola vypracovaná projektová dokumentácia na komplexné 

odkanalizovanie splaškových vôd z existujúcej zástavby a realizácia čistiarne odpadových 

vôd (ďalej „ČOV“; EKOS, a.s., Bratislava). Z tohto zámeru bola realizovaná približne 
1
/2 
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navrhnutej kanalizačnej siete vrátane ČOV. V súčasnosti ešte nie je realizovaná druhá 

polovica kanalizačnej siete. Obec je odkanalizovaná približne na 50% a na kanalizačnú sieť je 

napojených 240 domácností. Kanalizačná sieť v obci je kombinovaná, tlaková – gravitačná, 

dĺžka kanalizačnej siete je 3250 m a nachádzajú sa na nej 4 prečerpávacie stanice, z ktorých 

dve sú zrekonštruované a ostatné dve si vyžadujú rekonštrukciu. 

ČOV sa skladá z troch samostatných liniek biologického čistenia. ČOV je mechanicky 

biologická, navrhovaná kapacita je 2500 (podľa Metodického usmernenia EK). Je využívaná 

na 70% a odpadové vody po prečistení sú odvádzané do rieky Morava. ČOV má stanovené 

OP vo vzdialenosti 50 m od objektu. 

Po 20 rokoch prevádzky strojnotechnologické zariadenie ČOV nespĺňalo stanovené 

parametre. Obec koncom roka 2006 začala s rekonštrukciou jednej linky biologického čistenia 

a linka bola uvedená do prevádzky v januári 2007. Druhá linka bola zrekonštruovaná v roku 

2010 a tretia linka doposiaľ nebola zrekonštruovaná.  

V zástavbe obce nie je dobudovaná splašková kanalizácia a približne 
1
/3 obyvateľov vylieva 

splaškovú vodu do záhrad. V lokalite Nandin Dvor, kde sa perspektívne uvažuje s výstavbou 

25 rodinných domov, je potrebné uvažovať o vybudovaní samostatnej ČOV. 

Kanalizácia v obci je budovaná ako delená a do ČOV sú odvádzané iba splaškové vody. Na 

viacerých miestach sú nevyhovujúce topografické podmienky, dažďová voda periodicky 

vytvára nežiaduce zaplavené miesta, ktoré je následne potrebné prečerpávať do recipientu 

(rieka Morava). Odvodnenými územiami sú Námestie slobody, oblasť Kozlísk, Poľná ulica 

a časť Záhradnej ulice. 

 

Zásobovanie plynom 

Obec Vysoká pri Morave je plynofikovaná, plynové zariadenia a potrubné rozvody sú 

majetkom Slovenského plynárenského priemyslu a.s. Bratislava, ktorý ich aj prevádzkuje. V 

lokalite sa nachádza aj tranzitný plynovod s prepojením do Rakúska. Obec Vysoká pri 

Morave nedisponuje vlastnou koncepciou stratégie rozvoja zásobovania plynom. 

 

Zásobovanie elektrickou energiou a teplom  

Obec je napájaná vzdušnými vedeniami od severu a severovýchodu. V intraviláne na rozhraní 

dnešnej zástavby Vysokej pri Morave sú tieto vzdušné linky zakabelizované s uložením do 

zeme alebo ukončené trafostanicami. Linky 22 kV sú vzájomne prepojené a môžu 

zabezpečovať záskok pri poruche niektorej z nich. Na tieto nosné linky sú napojené krátkymi 

vetvami trafostanice 22/0,4 kV. Z pohľadu riešenia záťaže pozemkov vecným bremenom a 

zlepšenia estetického vzhľadu bola časť vzdušného vedenia v obci zrušená a časť je ešte 

potrebné previesť zo vzduchu pod zem. 

Obec Vysoká pri Morave nemá vybudované systémy centrálneho zásobovania teplom. Obytné 

domy a byty sú zásobované decentralizovaným zásobovaním teplom. Obec nedisponuje 

samostatnou koncepciou politiky v oblasti zásobovania teplom / tepelného hospodárstva.  
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Odpadové hospodárstvo 

V obci je zabezpečený zber komunálneho odpadu jeden, resp. dva krát mesačne. Okrem toho 

sa na zbernom dvore, sprístupnenom pre verejnosť dva krát týždenne, nachádzajú kontajnery 

pre papier a plasty. V obci sú rozmiestnené zberné nádoby na sklo. Dva krát ročne sa 

uskutočňuje zber elektroniky, pneumatík a iného odpadu.  

Na severozápadnej okrajovej časti k. ú. sa v minulosti nachádzala skládka odpadu, ktorá však 

bola zrušená a v súčasnosti sa pokračuje v jej postupnej revitalizácii. Komunálny odpad je 

odvážaný firmou A.S.A. na riadenú regionálnu skládku Zohor, vzdialenú od obce cca 7,5 km. 

Obec má so spoločnosťou A.S.A. Zohor spol. s.r.o. uzatvorenú zmluvu, ktorú každoročne 

obnovuje. 

Skládka je vybudovaná v III. stavebnej triede s príslušnou dlhodobou rezervou prevádzky. 

Dlhodobým problémom obce je slabá disciplína niektorých občanov v dodržiavaním režimu 

likvidácie komunálneho odpadu, ktorá vedie k vzniku divokých (nelegálnych) skládok 

odpadov na viacerých miestach vo voľnej krajine. Vzniká tak negatívny tlak na kvalitu ŽP, 

najmä kvalitu podzemných vôd, a vzhľad krajiny. 

Značná časť odpadov je deponovaná v teréne, v kôlňach a prístreškoch v rámci zástavby 

bytových domov, vo výrobných a v skladovacích zariadeniach miestnych podnikateľov. Pri 

ihrisku sa tiež nachádza dočasná skládka stavebného odpadu. 

Triedenie odpadu zabezpečuje firma A.S.A. Zohor spol. s.r.o. do špeciálnych kontajnerov 

(papier, sklo, železo, PET-fľaše), ktoré sú v obci osádzané na viacerých miestach. Triedený 

odpad sa recykluje alebo ekologicky zneškodňuje. 

Obec je vlastníkom zariadenia na drvenie rastlinného materiálu (konárov), ktoré následne 

skladuje na verejnom priestranstve pre voľný odber občanov. 

Školská jedáleň je jediným producentom biologického rozložiteľného kuchynského odpadu 

v obci, s produkciou 10-201 l odpadu mesačne.  

Obec Vysoká pri Morave je prijímateľom finančných príspevkov, vyplatených na základe 

nárokovateľných žiadostí obcí o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na 

zhodnotenie v uvedenom roku, no zatiaľ nevyužila možnosť financovania projektov z 

Environmentálneho fondu. Obec nedisponuje presnejšou informáciou o miere zhodnocovania 

odpadov v obci a chýba jej spracovaný Program odpadového hospodárstva. V jeho návrhu sa 

perspektívne počíta so zberným dvorom a kompostoviskom. 

 

2.1.5 Životné prostredie  

 

2.1.5.1 Stav zložiek životného prostredia 

Ovzdušie 

V k. ú. obce nie sú žiadne priame zdroje znečistenia, ktoré by znižovali kvalitu ovzdušia na 

úroveň ohrozenia, s výnimkou niekoľkých malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. Pod touto 

úrovňou sú evidované nasledovné zdroje znečistenia - tranzitná nákladná doprava na štátnej 

ceste III/00239 a lokálne vykurovanie obytných domov tuhým palivom. 
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Obec má vydané platné VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 

znečisťovania ovzdušia, v ktorom sú uvedené podrobnosti platenia poplatkov v zmysle 

zákona. 

V budúcnosti bude dôležité realizovať opatrenia na zníženie negatívnych dopadov prejazdov 

vozidiel cez obec, t. j. v spolupráci so Slovenskou správou ciest realizovať opatrenia na 

elimináciu exhalátov okolo štátnej cesty v prejazde cez obec. 

 

Verejné priestranstvá, starostlivosť o zeleň 

Zeleň tvorí dominantnú a významnú plošnú a priestorovú zložku v celkovom obraze sídla. V 

urbanizovanom prostredí je prioritne potrebné klásť dôraz na funkciu a pozitívny vplyv 

zelene, pričom je potrebné sledovať predovšetkým rozlohu a podiel zelene na území sídelných 

štruktúr, kontinuitu zelených plôch v štruktúre obce v prepojení do priľahlej krajiny ako aj 

otvorené a voľné plochy, mestskú zeleň a kultúrnu krajinu považovať za základné prvky 

urbánnej politiky. 

Obec Vysoká pri Morave realizuje údržbu sídelnej zelene a starostlivosť o verejné 

priestranstvá z vlastných prostriedkov. V obci sa uskutočnila regenerácia centrálneho jadra a 

výsadba stromov, na Hlavnej ulici od parku pred kaplnkou sv. Jána po kostol a v strede 

nadväzujúc na Námestie oslobodenia. Avšak stav zelene nie je postačujúci. 

Obec Vysoká pri Morave nemá spracovanú koncepciu politiky v oblasti údržby verejnej 

zelene, údržby a čistenia verejných priestranstiev, nezaoberá sa ňou ani ÚPN obce. Obec 

disponuje, neprepracovaným a súčasným podmienkam už nevyhovujúcim Generelom zelene.  

 

Ťažba nerastných surovín 

V k. ú. obce sa nachádzajú tri dobývacie priestory: 

o Dobývací priestor Vysoká na ťažbu zemného plynu prevádzkuje Nafta a.s. Gbely 

a v súčasnosti nie je využívaný; 

o Dobývací priestor Vysoká pri Morave III. - časť A na ťažbu štrkopieskov, ktorý 

prevádzkuje firma ALAS SLOVAKIA, s.r.o.; 

o Dobývací priestor Vysoká pri Morave III. – časť B na ťažbu štrkopieskov, ktorý 

prevádzkuje Ing. Ján Foltýn. Uvedená organizácia stratila oprávnenie na 

dobývanie výhradných ložísk podľa § 27 ods. 13 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane 

a využití nerastného bohatstva. 

Obec za dôležité považuje priebežné posudzovanie dopadov ťažby na environmentálne 

zaťaženie územia hlukom, spôsobeným prejazdmi mechanizmov a vplyvu na ovzdušie 

a hodnotenie možností eliminácie negatívnych vplyvom ťažobnej činnosti na životné 

prostredie.  
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2.1.5.2 Chránené územia 

Sústava chránených území (ďalej „CHÚ“) je definovaná Zákonom č.543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny a Vyhláškou MŽP SR č.24/2003 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane 

krajiny a prírody.  

Maloplošné chránené územia (MCHÚ) 

V katastri obce sa nachádzajú dve národné prírodné rezervácie (ďalej „NPR“), vyhlásené 

v roku 1981. 

NPR Dolný les je lokalizovaná v juhozápadnej časti k. ú. a vyhlásená na ochranu pravidelne 

zaplavovaného mäkkého lužného lesa s ojedinelými rastlinnými a živočíšnymi druhmi 

a spoločenstvami na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.  

NPR Horný les je vyhlásená na ochranu komplexu lužných lesov s dvomi ekologicky 

rozdielnymi časťami, na okraji s rozšírením panónskeho tvrdého lužného lesa s výskytom 

ojedinelých vodných a močiarnych druhov rastlín a živočíchov, najmä vodného vtáctva.  

Veľkoplošné chránené územia (VCHÚ) 

K. ú. obce Vysoká pri Morave patrí pod CHKO Záhorie, vyhlásenú v roku 1977 s II. stupňom 

ochrany.  

NATURA 2000 

Súvislé územia Natura 2000 tvoria na Slovensku územia európskeho významu a chránené 

vtáčie územia. Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej 

únie (ďalej „EÚ“) a hlavným cieľom je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné 

nielen pre príslušný členský štát, ale aj pre EÚ ako celok. Úlohou Území európskeho významu 

je zabezpečiť priaznivý stav druhov a biotopov, tak aby všetky mali v súčasnosti aj 

v budúcnosti, vhodné podmienky na existenciu. 

Do k. ú. obce Vysoká pri Morave zasahujú Územia európskeho významu: 

o Horný les (SKUEV168): 6 chránených biotopov, 16 chránených druhov; 

o Devínske jazero (SKUEV0313): 5 chránených biotopov, 19 chránených druhov; 

o Rieka Morava (SKUEV0314): 3 chránené biotopy, 23 chránených druhov; 

o Rozporec (SKUEV0317): 3 chránené biotopy, 8 chránených druhov; 

o Bencov mlyn (SKUEV0513): 3 chránené biotopy, 8 chránených druhov. 

K. ú. obce patrí do Chráneného vtáčieho územia Záhorské Pomoravie (SKCHVU016), ktoré 

sa tiahne pozdĺž celého toku rieky Morava na území Slovenska. 

Medzi mokrade patria všetky územia prírodného a umelého pôvodu, kde je vodná hladina na 

povrchu alebo blízko povrchu pôdy, alebo kde povrch pokrýva plytká voda, potoky, rieky 

a vodné nádrže. Niva Moravy patrí medzi 22 medzinárodne významných mokradí. Prechádza 

cez k. ú. obce na rozlohe 156 ha. Mokraď Koniarka - lužný les je národne významná mokraď 

s rozlohou 16 ha (Obrázok 4). 

 

2.1.5.3 Územný systém ekologickej stability 

Územný systém ekologickej stability (ďalej „ÚSES“) definuje Zákon č.543/2002 Z.z z roku 

2002 o ochrane prírody a krajiny ako celopriestorovú štruktúru navzájom prepojených 

ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života 
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v krajine. Základ tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky 

nadregionálneho, regionálneho (ďalej „RÚSES“) alebo miestneho významu (ďalej 

„MÚSES“). 

Obrázok 3: Chránené územia v k. ú. obce Vysoká pri Morave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Územný plán obce Vysoká pri Morave 

 

Základom ÚSES sa stala koncepcia územného systému ekologickej stability. Územie 

sídelného útvaru rieši územný plán obce Vysoká pri Morave, ktorý definuje priemet RÚSES 

okresu Bratislava-vidiek: 

o Nadregionálne biocentrum Dolnomoravská niva nBC1; 

o Nadregionálny biokoridor rieky Moravy tvorí hranicu riešeného územia nBK I; 

o Nadregionálny biokoridor Dolnomoravská niva – Malacky Široké nBk III; 

o Regionálne centrum Šmolzie, Rozporec časť sa nachádza v riešenom území rBC7; 

o Regionálne biocentrum Lábske jazero – Mokrý les rBC8 – za hranicou riešeného 

územia; 

o Regionálny biokoridor Morava – Malé Karpaty rBK XI – na hranici riešeného územia, 

časť Zohorský kanál. 

Prvky navrhované v RÚSES sú zapracované v MÚSES. 

 

2.1.6 Majetok a hospodárenie obce  

Obce na Slovensku môžu realizovať svoju ekonomickú politiku prostredníctvom regulačných 

opatrení a iných nariadení (napr. určovanie pravidiel podnikania alebo užívania verejného 

vlastníctva), rozpočtovej politiky a finančného hospodárenia. Nástrojmi na dosiahnutie cieľov 

sú finančné nástroje, vyplývajúce z daňových právomocí obce, využívanie majetku obce 

a marketingové aktivity samosprávy. 
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Majetok obce 

Majetok obce sa v posledných rokoch udržiava na stabilnej hodnote. Najväčšiu hodnotu 

spomedzi aktív obce má dlhodobý hmotný majetok, obec vlastní viacero budov - budovu 

obecného úradu, dom č. 548, požiarnu zbrojnicu, budovu športového štadióna, kultúrny dom, 

telocvičňu pri ZŠ, MŠ, dom smútku, dom č. 285, ČOV, dom č. 149, 4-bytovku učiteľov, dom 

služieb, betónovú garáž, budovu č. s. 182/88, budovu ZŠ, školský byt, zdravotné stredisko 

a lekáreň. Okrem toho je obec vlastníkom viacerých objektov technickej a dopravnej 

infraštruktúry a niektorých pozemkov.  

 

Tabuľka 6: Majetok obce 

Rok 2011  2012 2013 

AKTÍVA 

Neobežný majetok spolu 2 939 296,66 2 860 946,64 2 939 518,72 

z toho:       

Dlhodobý nehmotný majetok 50 887,38 47 705,34 44 523,30 

Dlhodobý hmotný majetok 2 207 118,15 2 131 950,17 2 213 704,29 

Dlhodobý finančný majetok 681 291,13 681 291,13 681 291,13 

Obežný majetok spolu 368 674,20 452 446,27 526 155,41 

z toho:       

Zásoby 0,00 0,00 0,00 

Pohľadávky 156 402,12 190 093,11 193 203,13 

Finančný majetok 131 730,68 184 267,26 257 321,88 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé 0,00 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé 0,00 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 80 541,40 78 085,90 75 630,40 

Časové rozlíšenie 3 644,79 2 423,58 1 362,86 

SPOLU 3 311 615,65 3 315 816,49 3 467 036,99 

PASÍVA 

Vlastné imanie a záväzky 2 287 498,06 2 304 128,45 2 323 869,82 

z toho:       

Fondy ÚJ 0,00 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia 2 287 498,06 2 304 128,45 2 323 869,82 

Záväzky 175 587,22 195 800,25 240 317,41 

z toho:       

Rezervy 11 834,76 13 753,37 15 040,29 

Dlhodobé záväzky 3 073,72 53 600,65 54 231,14 

Krátkodobé záväzky 52 678,74 39 146,23 63 749,88 

Bankové úvery a výpomoci 108 000,00 84 000,00 60 000,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 5 300,00 47 296,10 

Časové rozlíšenie 848 530,37 815 887,79 902 849,76 

SPOLU 3 311 615,65 3 315 816,49 3 467 036,99 

Zdroj: OcÚ Vysoká pri Morave 
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Hospodárenie obce 

Obec dlhodobo hospodári s vyrovnaným, resp. prebytkovým rozpočtom. Najvýznamnejšou 

položkou spomedzi príjmov sú daňové príjmy (z nich najmä výnos z podielových daní) 

a granty a transfery, kde išlo o poskytnutie finančných prostriedkov hlavne v oblasti školstva 

a vyplývajú z prenesených kompetencií na obce. Obec v roku 2013 sa úspešne uchádzala o 

dotácie na projekt „Revitalizácia centra obce Vysoká pri Morave“, v celkovej sume 

105 920,12 €. Z kapitálových transferov získala dotáciu na rekonštrukciu kamerového 

systému v obci a na obnovu MŠ. 

 

Tabuľka 7: Príjmy obce 

PRÍJMY (v €) 1 201 578,37 

Daňové príjmy 581 800,43 

z toho:   

Výnos z podielovej dane 428 383,62 

Daň z nehnuteľností 101 813,12 

 - daň z pozemkov 69 323,32 

 - daň zo stavieb 32 339,08 

 - daň z bytov 150,72 

Ostatné miestne dane a miestny poplatok 51 603,69 

 - daň za psa 1 528,00 

 - daň za užívanie verejného priestranstva 2 493,80 

 - daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 40 030,92 

 - daň z dobývacieho priestoru 7 550,97 

Nedaňové príjmy 116 731,37 

z toho:   

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 106 399,39 

Admin. poplatky a iné poplatky a platby 9 929,50 

Úrok z domácich vkladov 402,48 

Iné nedaňové príjmy 0,00 

Granty a transfery 351 684,45 

Bežné príjmy spolu 1 050 216,25 

Kapitálové príjmy 1 462,00 

Tuzemské kapitálové granty a transfery 120 600,12 

Kapitálové príjmy spolu 122 062,12 

Finančné operácie 29 300,00 

Zdroj: OcÚ Vysoká pri Morave 

 

Najvyššími položkami vo výdavkoch sú prevádzkové výdavky - náklady na tovary a služby 

všetkých stredísk, ktoré sú v správe obce. Vysoký objem kapitálových výdavkov bol použitý 

na čiastočnú realizáciu projektu „Revitalizácia centra obce Vysoká pri Morave“. 

Prebytok z hospodárenia obce smeruje do rezervného fondu obce, ktorý sa využíva na nákup 

investičných tovarov a odstránenie havarijných stavov. V roku 2013 obec evidovala záväzky 

voči bankám vo výške 60 000€, úver by však mal byť splatený v roku 2014.  
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Pre ďalší rozvoj obce je nutné udržať si ekonomickú stabilitu, minimalizovať zaťaženosť 

úvermi a hľadať ďalšie možnosti efektívneho hospodárenia s obecným majetkom. 

 

Tabuľka 8: Výdavky obce 

VÝDAVKY (v €) 701 789,61 

Bežné výdavky 536 649,86 

Mzdy, platy, služobné príjmy 160 686,20 

Poistné a príspevok do poisťovní 56 484,72 

Tovary a služby 319 478,94 

Kapitálové výdavky 141 139,75 

Finančné operácie 24 000,00 

Zdroj: OcÚ Vysoká pri Morave 

 

 

 

 

2.2 ANALÝZA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA 

Analýza vonkajšieho prostredia vychádza z hodnotenia strategických skupín faktorov 

(sociálnych, technických a technologických, ekonomických, ekologických, politických, 

právnych a i.) širšieho prostredia, príležitostí a ohrození SWOT analýzy a ich vplyvu na ďalší 

rozvoj obce.  

 

2.2.1 Faktory externého prostredia - STEEP analýza  

Vonkajšie prostredie formujú skupiny sociálnych, technických a technologických, 

ekonomických, ekologických, politických, právnych a iných faktorov, ktoré je možné vyjadriť 

prostredníctvom analytickej metódy komplexného posudzovania strategicky významných 

faktorov širšieho externého prostredia a prognózy ich potenciálneho vplyvu na skúmaný 

región alebo obec – tzv. STEEP analýzy. Úlohou STEEP analýzy je identifikovať tieto 

faktory a tým zodpovedať na otázky typu:  

o Ktoré externé faktory majú vplyv na rozvoj obce?  

o Aké sú potenciálne účinky externých faktorov na rozvoj obce?  

o Ktoré externé faktory sú najdôležitejšie pre rozvoj obce v blízkej budúcnosti?  

Cieľom STEEP analýzy je predovšetkým identifikácia a analýza aktuálnych vývojových 

trendov v jednotlivých oblastiach (sociálnej, ekonomickej, technologickej, ekologickej, 

politickej, právnej a i.), ktoré môžu potenciálne ovplyvňovať rozvoj obce v blízkej 

budúcnosti.  
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Tabuľka 9: STEEP analýza obce Vysoká pri Morave 

Sociálne Technické  

a technologické 

Ekonomické Ekologické Politické Iné 

Zmeny 
demografických 

procesoch a štruktúry 

obyvateľstva v súlade 
so suburbanizačnými 

procesmi v zázemí 

Bratislavy 

Dostupnosť a efektívne 
využívanie nových 

technológií  

Globalizačné procesy Dostupnosť 
finančných zdrojov 

na dobudovanie 

environmentálnej 
infraštruktúry  

Úroveň 
vymožiteľnosti 

práva  

Cezhraničná 
spolupráca 

Starnutie obyvateľstva  Zvyšovania 

technologickej 

gramotnosti 
 

Výkonnosť národného 

a regionálneho hospodárstva 

v kontexte členstva v EÚ 
a vývoja svetovej 

ekonomiky  

Zosúladenie záujmov 

ochrany prírody 

a vody so záujmami 
v oblasti 

protipovodňovej 

ochrany v povodí 

rieky Morava 

Daňová politika 

vo vzťahu k 

samosprávam 

Členstvo 

a spoločné 

aktivity 
v združeniach 

obcí, MAS  

Variabilita 

vzdelanostnej 

a profesijnej štruktúry 
obyvateľstva 

Výška a dostupnosť 

finančných investícií do 

výskumu a vývoja 

Zahraničný kapitál 

a investičné aktivity 

Dôraz na obnoviteľné 

zdroje  

 

Lokálna a 

regionálna 

politická 
agenda  

Zabezpečenie 

verejného 

poriadku 
a bezpečnosti 

obyvateľstva 

Rastúca migračná 
mobilita obyvateľstva 

v dochádzke do 

zamestnania a škôl 
v rámci denného 

dochádzkového 

regiónu Bratislavy 

Zvyšovanie 
vzdelanostnej úrovne 

a profesijného 

zamerania pracovnej 
sily s cieľom 

efektívneho využívania 

v najprogresívnejších 
technologických 

odvetviach  

Nárast „neistoty“ na 
globálnych a regionálnych 

trhoch  

Politika v oblasti ŽP, 
energetiky 

a odpadového 

hospodárstva  

Stabilita, resp. 
zmeny vládnej 

politiky  

 

 

Preferencia 
zabezpečenia tovarov 

a využívania služieb, 

poskytovaných mimo 
obce, najmä v 

Bratislave  

Využívanie zelených 
energií  

obyvateľmi a 

podnikateľmi 
 

Úroveň a stabilita 
podnikateľského prostredia 

 

 Aplikácia 
princípu 

subsidiarity 

 

i.  

Nižší záujem „novo 

usadlíkov“ o dianie 
a život v obci a veci 

verejné 

Ďalší vývoj informačnej 

spoločnosti  

Flexibilita pracovného trhu  

 

 Angažovanosť 

a výkon 
samosprávy 

 

  Rastúca 
konkurencieschopnosť 

ekonomických subjektov  

 Politika 
súdržnosti EÚ 

v programovom 

období 2014-
2020 (2022) 

 

  Rozvoj a variabilita 

investičných aktivít  

   

  Flexibilita trhov práce    

  Vytvorenie podmienok pre 
rozvoj podnikateľského 

prostredia vrátane 

s podmienkami rozvoja 
podnikania v slovensko-

rakúskom cezhraničnom 

regióne 

   

  Diverzifikácia možností 

financovania rozvojových 

zámerov a projektov  

   

  Využívanie finančných 

prostriedkov zo zdrojov 

EŠIF a iných donorov 

   

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Z analýzy externých sociálnych faktorov možno za kľúčové považovať demografické 

procesy. Analýzy a predikcie demografického vývoja na Slovensku poukazujú na postupné, 

pomerne výrazne regionálne diferencované starnutie obyvateľstva, ktoré pri viac menej 

stabilizovanej prirodzenej mobilite obyvateľstva povedie ku stagnácii vo vývoji počtu 
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obyvateľov a môže sa negatívne prejaviť v sociálno-ekonomickej oblasti. V Bratislavskom 

kraji v najbližších rokoch bude demografický vývoj determinovaný, aj keď menej 

intenzívnymi, suburbanizačnými procesmi, ktoré formujú vývoj početnosti populácie 

v obciach zázemia Bratislavy a teda aj v obci Vysoká pri Morave. Zo sociálneho aspektu sa 

práve pri skupine obyvateľov „novousadlíkov“ môže prejavovať nižší záujem o život a dianie 

v obci a záujem o angažovanie sa vo veciach verejných. Ďalším významným sociálnym 

faktorom externého prostredia je vysoká intenzita dennej dochádzky obyvateľstva do 

zamestnania a škôl do Bratislavy, čo na jednej strane môže byť spojené s využívaním služieb 

v mieste zamestnania, v Bratislave a na druhej strane s nižším záujmom o služby v mieste 

trvalého bydliska.  

Z technických a technologických externých faktorov sa pozornosť upriamuje hlavne na 

aplikáciu poznatkov výskumu a vývoja a moderných technických a technologických procesov 

v praxi. Jednou z hlavných otázok je schopnosť štátu dostatočnou mierou systematicky 

finančne podporovať výskum a vývoj, rozvoj moderných technológií a „prenos“ výsledkov 

priamo do praxe. Kvalifikovaná pracovná sila, rozvoj a šírenie inovácií sú kľúčovým 

predpokladom rozvoja moderných a sofistikovaných odvetví vedomostnej spoločnosti. 

Dôležitý a rastúci význam v rozvoji majú procesy technologicko-informačnej transformácie.  

Environmentálne problémy sú veľmi aktuálne. Význam politiky a legislatívy ochrany a tvorby 

životného prostredia a odpadového hospodárstva neustále rastie najmä v kontexte zhoršovania 

kvality zložiek životného prostredia, ktoré negatívne ovplyvňujú aj zdravotný stav 

obyvateľstva. V ďalších rokoch je potrebné sústrediť pozornosť na ochranu a udržateľné 

využívanie prírodných zdrojov, zachovanie biodiverzity, efektívne nakladanie s odpadmi a 

zabezpečiť pre občanov prístup ku objektívnym informáciám o životnom prostredí.  

Politické faktory sú ďalšou skupinou externých faktorov. Na celkové politické prostredie má 

primárny vplyv výkonná moc na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Stabilita alebo 

zmeny vládnej politika a politických rozhodnutí môžu významne ovplyvňovať aj kľúčové 

ekonomické a právne aspekty štátu (napr. vymožiteľnosť práva) s dopadom na kvalitu a 

stabilitu ekonomického, sociálneho a podnikateľského prostredia. Z politických faktorov 

lokálnej úrovne vplyv na uskutočnenie rozvojových zámerov obce bude mať predovšetkým 

aktivita, angažovanosť a výkon samosprávy (Tabuľka 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  

obce Vysoká pri Morave na roky 2015-2022 
  

 

41 
 

2.2.2 SWOT analýza – príležitosti a ohrozenia  

Syntetickým vyjadrením vonkajšieho (externého) prostredia sú príležitosti a ohrozenia SWOT 

analýzy. Príležitosti predstavujú vonkajšie faktory s pozitívnym vplyvom, kým ohrozenia 

majú limitujúci až negatívny dopad na ďalší rozvoj obce. 

 

Tabuľka 10: SWOT analýza vonkajšieho prostredia (Príležitosti a Ohrozenia)  

Príležitosti 

A. Zlepšenie kvality ľudského kapitálu  

B. Zlepšenie komunikačnej a časovej 

dostupnosti dobudovaním k smerom 

k diaľnici D2  

C. Vytvorenie priestorov pre trávenie voľno 

časových aktivít obyvateľstva 

D. Vybudovanie infraštruktúry v lokalitách 

novej domovej výstavby 

E. Zosúladenie záujmov ochrany prírody a vody 

so záujmami v oblasti protipovodňovej 

ochrany v povodí rieky Morava 

F. Výstavba lodenice a vysunutých lávok cez 

rieku Morava 

G. Podpora rozvoja služieb v kontexte rozvoja 

foriem prímestskej rekreácie (cykloturistika, 

pešia turistika a i.)  

H. Efektívne čerpanie zdrojov podporných 

fondov vrátane EŠIF 

I. Rozvoj cezhraničných kontaktov 

a cezhraničnej spolupráce  

J. Marketing a propagácia obce prostredníctvom 

pravidelnej aktualizácie web stránky obce a 

na rôznych podujatiach (výstavy, veľtrhy a i.)  

K. Zachovanie tradícií, propagácia historických 

a kultúrnych pamiatok a kultúrno-

spoločenských podujatí v rámci produktov 

cestovného ruchu Bratislavského regiónu 

cestovného ruchu s medzinárodným 

významom 

L. Členstvo a spoločné aktivity v rámci združení 

miest, obcí, MAS a iných združení  

Ohrozenia 

A. Útlm alebo ukončenie činnosti ekonomických 

subjektov (odchod investorov z obce) 

B. Pokračujúca ťažba nerastných surovín v k. ú. 

obce 

C.  Náklady na údržbu a prevádzku objektov 

v majetku obce 

D. Stret záujmov ochrany prírody (regulácie) 

s rozvojovými zámermi obce  

E. Dlhodobé neriešenie kvality a prepravnej 

kapacity miestnych komunikácií a dopravnej 

situácie v obci  

F. Rastúca a neregulovaná suburbanizácia a jej 

dôsledky 

G. Nezáujem obyvateľov o život a dianie v obci 

a veci verejné 

H. Rezortné rozvojové politiky štátu  

I. Finančná a daňová politika štátu vo vzťahu 

k samosprávam 

J. Zmena legislatívy a zníženie kompetenčných 

funkcií samosprávy  

Zdroj: vlastné spracovanie 
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2.3 ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU ÚZEMIA  

 

2.3.1 SWOT analýza - Silné a slabé stránky  

Silné a slabé stránky SWOT analýzy - expertnej metódy, ktorej východiskom sú parciálne 

analýzy, vyjadrujú tzv. vnútorné faktory s pozitívnym (silné stránky), resp. limitujúcim až 

brzdiacim vplyvom (slabé stránky) na ďalší rozvoj obce.  

 

Tabuľka 11: SWOT analýza vnútorného prostredia (Silné a slabé stránky) 

Silné stránky 

1. Vysoký polohový potenciál - výhodná poloha 

obce voči pólom rozvoja národnej (Bratislava) 

a regionálnej (Malacky, Stupava) úrovne, 

súčasť suburbanizačnej zóny Bratislavy  

2. Vysoký polohový potenciál voči nadradenej 

komunikačnej infraštruktúre (D2, železničný 

ťah), hraničným priechodom a výhodná 

prihraničná poloha 

3. Rovinatý reliéf nížinnej krajiny  

4. Priaznivé klimatické pomery teplej nížinnej 

krajiny  

5. Výskyt a ťažba nerastných surovín (zemný 

plyn, štrkopiesky) 

6. Pozitívna bilancia pohybu obyvateľstva 

s celkovým a migračným prírastkom 

obyvateľstva 

7. Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva s relatívne 

vysokým podielom obyvateľstva s úplným 

stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním 

8. Kvalitný domový a bytový fond s vysokým 

podielom domov a bytov postavených po roku 

1990 

9. Dobrá občianska vybavenosť (ZŠ, MŠ, 

zdravotné stredisko, lekáreň, služby, obchody a 

i.)  

10. Bohatý kultúrny a spoločenský život v obci 

11. Spokojnosť obyvateľov a podnikateľov 

s aktívnou činnosťou samosprávy  

12. Vyrovnané hospodárenie obce 

13. Pokrytie signálom mobilných operátorov 

14. Realizované projekty v súlade s PHSR obce 

Vysoká pri Morave na roky 2008-2013 

15. Spokojnosť obyvateľov a podnikateľov 

s podmienkami na život, bývanie a podnikanie 

v obci 

16. Vysoký záujem obyvateľov a podnikateľov 

podieľať sa na rozvojových zámeroch 

a aktivitách obce a angažovať sa vo veciach 

verejných  

Slabé stránky 

1. Nepriaznivá komunikačná a časová 

dostupnosť diaľnice D2 

2. Nedostatok pracovných príležitostí priamo 

v obci 

3. Vysoký podiel stredno- a dlhodobo 

nezamestnaných  

4. Nedostatočne využitý potenciál pre 

cykloturistiku a pešiu turistiku a 

nedostatočná infraštruktúra na podporu 

rozvoja cestovného ruchu  

5. Nedostatok vyhradených priestorov pre 

voľno časové aktivity  

6. Absencia zariadenia sociálnych služieb 

7. Nedobudovaný systém technickej 

infraštruktúry (kanalizácia), nevyhovujúci 

stav vodovodných sietí a ďalších prvkov 

technickej infraštruktúry 

8. Nedostatočná separácia a zhodnocovanie 

komunálneho odpadu 

9. Nedostatočná ochrana až devastácia 

chránených území, výskyt divokých skládok  

10. Nevyhovujúci technický stav budov 

občianskej vybavenosti 

11. Nízka využiteľnosť a efektivita železničnej 

dopravy 

12. Vandalizmus, nedostatočná bezpečnosť 

obyvateľstva a absencia obecnej polície  

13. Neukončený proces majetkového 

vysporiadania pozemkov (futbalový štadión, 

pozemky pre bytovú výstavbu)  

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Výsledky silných a slabých stránok poukazujú na výraznú prevahu silných stránok, ktoré 

v kombinácii s faktormi vonkajšieho prostredia - príležitosťami, môžu byť využité pri výbere 

optimálnej stratégie a cieľov ďalšieho rozvoja obce.  

Vzájomný vzťah silných stránok (1-16) a príležitostí (A-L) je možné vyjadriť 

prostredníctvom tzv. matice vzájomných väzieb SWOT analýzy. Pri hodnotení vzájomných 

väzieb slabých stránok a príležitostí SWOT analýzy vysoko pozitívny vplyv so synergickým 

efektom sa prejavuje vo viacerých oblastiach (Tabuľka 12).  

Vysoký polohový potenciál obce voči pólom rozvoja národného (hl. mesto Bratislava) 

a regionálneho (okresné mesto Malacky a Stupava) a významu, európskym metropolám 

(Viedeň, Budapešť), voči nadradenej komunikačnej infraštruktúre a výhodnej prihraničnej 

polohe úzko korešponduje s príležitosťami ako sú rozvoj cezhraničných kontaktov 

a cezhraničnej spolupráce, zlepšenie komunikačnej a časovej dostupnosti k diaľnici D2. 

K potrebe dobudovania komunikačnej infraštruktúry ku diaľnici D2 nesporne prispieva nielen 

potreba skvalitnenia časovej dostupnosti najmä smerom na Bratislavu ako centrum funkčného 

regiónu dennej dochádzky obyvateľstva do zamestnania a škôl, ale aj rovinatý nížinný reliéf, 

v dôsledku čoho sa znižujú náklady na výstavbu.  

Výskyt a ťažba nerastných surovín je na jednej strane predpokladom hospodárskej výkonnosti 

lokálnej a regionálnej ekonomiky a zamestnanosti obyvateľstva, na druhej strane nadmerná 

intenzita ťažby a preprava vyťaženej suroviny môže viesť k nadmernému zaťaženiu 

dopravného systému, ku zníženiu kvality zložiek životného prostredia, stretu záujmov 

hospodárskeho rozvoja a ochrany prírody a krajiny.  

Pozitívna bilancia vývoja obyvateľstva s mierne rastúcim prirodzeným a v súčasnosti 

stabilizovaným migračným prírastkom v dôsledku suburbanizácie, sa v posledných rokoch 

prejavuje zlepšovaním kvality ľudského kapitálu (predovšetkým vzdelanostnej a vekovej 

štruktúry), čo si však zároveň vyžaduje dobudovanie dopravnej, technickej 

a environmentálnej infraštruktúry, občianskej vybavenosti a priestorov na trávenie voľno 

časových aktivít, zabezpečenie bezpečnosti a kvality života obyvateľov.  

Prírodné prostredie, atraktivita obce a jej zázemia poskytuje výborné predpoklady pre osobité 

formy turizmu a rekreáciu (cykloturistika, pešia turistika a i.) nielen pre obyvateľov obce, ale 

v rámci prímestskej rekreácie aj pre obyvateľov Bratislavy. Atraktivita územia sa zvýši po 

vybudovaní služieb a nových prvkov infraštruktúry cestovného ruchu ako sú výstavba 

lodenice a vysunutých lávok cez rieku Morava, čo v širšom meradle prispeje aj k prepojeniu 

slovenskej a rakúskej časti cezhraničného regiónu, k podpore a rozširovaniu cezhraničných 

kontaktom. Keďže ide o územie s vysokým stupňom ochrany, pri využívaní územia 

prvoradým zostáva zosúladenie záujmov ochrany prírody a vody v povodí rieky Morava. 

Úspešnosť investičných a ostatných aktivít ako aj propagácie obce vo veľkej miere závisí od 

efektívnej činnosti lokálnej samosprávy a môže byť pozitívne ovplyvnená aj záujmom a 

angažovanosťou obyvateľstva v riešení verejných záujmov a rozvojových zámerov obce.  

V uvedenom kontexte viaceré rozvojové zámery, ktoré majú synergický efekt môžu byť 

financované nielen zo zdrojov lokálnej alebo regionálnej samosprávy, ale aj spolufinancované 

z programov politiky súdržnosti 2014-2020 (2022), programu cezhraničnej spolupráce 
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Slovensko – Rakúsko, spoločných aktivít v rámci cezhraničných kontaktov, MAS alebo iných 

združení.  

 

Tabuľka 12: Matica vzájomných väzieb SWOT analýzy 

Silné stránky 
Príležitosti 

A B C D E F G H I J K L 

1  +           

2  ++      + ++   + 

3  ++  +    +     

4       +  +    

5  +   ++    +    

6 ++ + ++ ++  + ++    +  

7 ++ ++ +     + + +   

8 +  ++ ++         

9 ++ + + ++   + + +    

10        + + ++ ++ + 

11  ++ ++ ++ + + + ++ ++ ++ ++ ++ 

12  + + + + + + ++ ++ + + + 

13    +   +      

14 + + + + +  + ++ +  + + 

15 + + + + +  + ++ ++ + ++ + 

16  ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ + + ++ 

Vysvetlivky:  x žiadny vplyv,  + priemerný vplyv, +++ silný vplyv,  

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

2.3.2 Disparity a faktory rozvoja 

 

Silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia SWOT analýzy spolu s faktormi externého 

prostredia sú východiskom pre stanovenie disparít a faktorov rozvoja, rozvojovej stratégie 

a možných rizík pre realizáciu cieľov Programu rozvoja obce.  

Analýza poukazuje na prevládanie silných stránok a príležitostí nad slabými stránkami 

a ohrozeniami, čo znamená že obec Vysoká pri Morave disponuje pomerne vysokým 

vnútorným potenciálom, ktorý môže spolu faktormi externého prostredia vhodne využiť na 

zmiernenie alebo prekonanie slabých stránok a ohrození s využitím tzv. ofenzívnej rozvojovej 

stratégie.  

 

Hlavné disparity rozvoja obce Vysoká pri Morave sú: 

o Kvalita infraštruktúry (dopravnej, technickej, environmentálnej, sociálnej a i.) 

nezodpovedá potrebám obyvateľov a zabezpečeniu požadovanej kvality života;  

o Nepriaznivé podmienky na rozvoj lokálneho podnikateľského prostredia a nedostatok 

pracovných miest v obci; 

o Vysoké náklady obce na prevádzku objektov a služieb občanom; 

o Nedostatočné zabezpečenie bezpečnosti v obci a prejavy vandalizmu; 
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o Slabo využitý potenciál cestovného ruchu pre cykloturistiku, pešiu turistiku a voľno 

časové aktivity obyvateľov a návštevníkov obce v rámci regiónu prímestskej rekreácie 

Bratislavy; 

o Nesúlad záujmov ochranárskych združení s činnosťou a rozvojovými zámermi obce. 

 

Hlavné faktory rozvoja obce Vysoká pri Morave: 

o Vysoký polohový potenciál voči pólom rozvoja regionálnej (Malacky) a národnej 

(Bratislava) a európskym metropolám (Viedeň, Budapešť);  

o Zabezpečenie vyššej kvality života v obci po dobudovaní infraštruktúry (dopravnej, 

technickej, environmentálnej, sociálnej a i.) a občianskej vybavenosti;  

o Rozvoj spolupráce v oblasti podnikania, činnosti spoločných podnikov a vybraných 

foriem cestovného ruchu v slovensko-rakúskom cezhraničnom regióne;  

o Rozvoj služieb cestovného ruchu v obci a na cyklotrase pozdĺž rieky Morava; 

o Zvýšenie počtu marketingových aktivít, informovanosti a propagácie obce; 

o Vyrovnané hospodárenie obce, zabezpečenie absorpčnej kapacity na využívanie EŠIF 

v programovom období 2014-2020 (2022) a zo zdrojov iných donorov.  

 

2.3.3 Riziká plnenia cieľov Programu rozvoja obce  

 

Hodnotenie a následné riadenie možných rizík je štruktúrovaný prístup k identifikácii, 

hodnoteniu, monitorovaniu a priebežnej kontrole rizika, ktoré môže potenciálne nastať, 

negatívne ovplyvniť realizáciu stanovených cieľov Programu rozvoja obce a celkový rozvoj 

obce. Vo všeobecnosti riziká môžu byť infraštruktúrne a technické, ekologické, sociálne, 

ekonomické, informačné, právne a iné.  

Dôležitými rizikami s negatívnym dopadom na kvalitu zložiek životného prostredia, 

zdravotný stav a kvalitu života obyvateľov obce spočívajú v nedobudovaní technickej 

(kanalizácia, zásobovanie vodou, systém odpadového hospodárstva), komunikačnej 

a infraštruktúry cestovného ruchu, resp. priestorov pre voľno časové aktivity. 

V environmentálnej oblasti rizikami s negatívnym vplyvom na zložky životného prostredia 

a devastáciu krajiny sú predovšetkým nedostatočná ochrana až devastácia chránených území, 

dôsledky intenzívnej, prípadne neregulovanej výstavby v súvislosti s pokračujúcou 

suburbanizáciou. Zo sociálnych rizík je to rastúci vandalizmus a kriminalita a nevybudovanie 

denného stacionára pre seniorov. V ekonomickej oblasti sa riziká dotýkajú obyvateľstva, 

podnikateľov a samosprávy. Útlm alebo ukončenie činnosti podnikateľských subjektov môže 

viesť k rastu nezamestnanosti, znižovaniu životnej úrovne, prípadne k sociálnej odkázanosti 

obyvateľov. Prípadný nezáujem a nízka absorpčná kapacita na efektívne využívanie externých 

zdrojov EŠIF, programov cezhraničnej spolupráce a spoločných aktivít v rámci MAS môže 

spôsobiť nedostatok finančných prostriedkov na rozvojové zámery samosprávy 

a podnikateľov.  
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Osobitnú skupinu rizík predstavujú zmeny v daňových zákonoch a legislatívne riziká v oblasti 

zníženia kompetencií samosprávy, ktoré môžu viesť k zníženiu funkcií samosprávy. Rizikom 

pre realizáciu rozvojových zámerov obce môže byť aj nízka aktivita samosprávy a nezáujem 

obyvateľov o veci verejné (Tabuľka 13).  

 

Tabuľka 13: Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík 

Druh rizika Objekt rizika Zdroj rizika Nežiaduce dôsledky 
Pravdepo-

dobnosť 

Infraštruktúrne 

a technické 

Infraštruktúra, 

technické  

objekty  

a systémy 

Nedostatočná separácia 

a zhodnocovanie komunálneho 

odpadu a nevybudovaný zberný 

dvor  

Tvorba divokých skládok 

odpadu a zníženie kvality 

životného prostredia  

+++ 

Nedobudovanie systému 

kanalizácie a vodovodných sietí  

Potrebám nevyhovujúci stav 

prvkov technickej 

infraštruktúry 

a znečisťovanie životného 

prostredia 

+++ 

Nevybudovanie cestnej 

komunikácie spájajúcej obec 

s privádzačom na diaľnicu D2  

Zhoršená komunikačná 

a časová dostupnosť obce 

a centra dochádzky do práce 

a škôl – Bratislavy; 

 

Zvýšená nehodovosť  

+++ 

Absencia a nedobudovanie 

infraštruktúry cestovného ruchu 

(cykloturistika, výstavba 

vysunutých lávok cez rieku 

Morava a lodenice) a priestorov pre 

voľno časové aktivity  

Zaťaženie prírodného 

prostredia v chránených 

územiach,  

 

Zníženie záujmu o služby, 

využívané účastníkmi voľno 

časových aktivít 

++ 

Ekologické 
Ekologické 

systémy 

Nedostatočná ochrana až 

devastácia chránených území  

Znížená kvalita zložiek 

životného prostredia 
+++ 

Intenzívna a neregulovaná 

suburbanizácia a výstavba domov  

Nekontrolovaný priestorový 

rozvoj a intenzívne zaťaženie 

územia 

++ 

Sociálne 
Obyvatelia 

 

Rastúci vandalizmus a kriminalita 
Znížená bezpečnosť a kvalita 

života obyvateľov  
+++ 

Nevybudovanie denného stacionára 

pre seniorov 

Zhoršenie sociálnych 

podmienok a absencia 

možností aktívneho trávenia 

voľného času seniorov  

++ 

Ekonomické 

Obyvatelia 
Finančná a daňová politika štátu vo 

vzťahu k samosprávam 

Nedostatok financií 

v rozpočte obcí na rozvojové 

zámery  

++ 

Podnikatelia 
Nevhodné podmienky pre rozvoj 

podnikateľského prostredia 

Nízka miera podnikateľskej 

aktivity 

Nedostatok pracovných 

príležitostí 

++ 

Obyvateľstvo, 

podnikatelia, 

samospráva 

Útlm alebo ukončenie činnosti 

ekonomických subjektov  

Rastúca nezamestnanosť 

a zhoršenie sociálnej situácie 

obyvateľstva  

Zníženie objemu podielových 

daní  

+++ 
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Samospráva, 

miestni 

podnikatelia 

Nezáujem samosprávy a 

podnikateľov o aktivity 

s cezhraničným dopadom  

Strata možnosti získať 

finančnú podporu z externých 

zdrojov na ďalší rozvoj 

+++ 

Samospráva, 

miestni 

podnikatelia  

Nezáujem samosprávy a miestnych 

podnikateľov o projektové aktivity 

spolufinancované z EŠIF  

Strata možnosti získať 

finančnú podporu z EŠIF pre 

rozvojové zámery 

podnikateľov a obce 

a plnenie cieľov Programu 

rozvoja obce 

+++ 

Samospráva 

Nezáujem o aktívnu účasť 

v rozvojových projektov v rámci 

MAS  

Strata možnosti získať 

finančnú podporu z externých 

zdrojov na ďalší rozvoj 

a plnenie cieľov Programu 

rozvoja obce  

+++ 

Informačné Obyvatelia 

Slabá informovanosť obyvateľstva 

o veciach verejných, nedostatočný 

marketing a propagácia obce  

Postupné znižovanie záujmu 

obyvateľstva o rozvojové 

zámery obce a veci verejné  

++ 

Právne Samospráva 
Zníženie kompetencií samosprávy 

obce 

Oslabenie samosprávnych 

funkcií obce  
+ 

Individuálne Obyvatelia 

Nezáujem obyvateľstva o dianie 

a život v obci a veci verejné, slabá 

angažovanosť v riešení problémov 

obce 

Nespokojnosť obyvateľstva, 

sťažený výkon samosprávy  
+ 

Vysvetlivky: + nízka, ++ priemerná, +++ vysoká  

 Zdroj: vlastné spracovanie 
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3 STRATÉGIA ROZVOJA 

 

Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja obce Vysoká pri Morave. Zohľadňuje jej vnútorné 

špecifiká a určuje hlavné ciele a oblasti rozvoja obce v záujme dosiahnutia vyváženého trvalo 

udržateľného rozvoja územia. Obsahuje víziu územia, formuláciu a návrh stratégie a výber 

a popis strategických cieľov a opatrení v jednotlivých oblastiach rozvoja (hospodárska, 

sociálna, environmentálna). Pre každú oblasť identifikuje parciálne oblasti, ktoré je potrebné 

osobitne riešiť. V rámci nich na základe strategickej vízie sformuluje ciele a následne 

konkrétne opatrenia a aktivity, ktorých realizácia zabezpečí dosiahnutie vytýčených cieľov. 

 

Vízia 

Obec Vysoká pri Morave je atraktívnym miestom pre bývanie. Svojim obyvateľom 

vytvára dobré podmienky pre spokojný život kvalitným životným prostredím a 

plnohodnotne dobudovanou technickou a sociálnou infraštruktúrou. Dostatočný 

priestor venuje kultúrnym, športovým a spoločenským aktivitám, ktoré utužujú 

jednotu obyvateľov a budujú identitu obce. Obec sa podieľa na príprave územia pre 

výstavbu nových domov a bytov. Budovy a školské zariadenia sú postupne 

rekonštruované. Je zabezpečená primeraná úroveň bezpečnosti obyvateľov a ochrana 

ich majetku. Je vzorom ostatným obciam v aktívnom prístupe pri zveľaďovaní 

a rozvoji obce. Aktívne podporuje rozvoj cestovného ruchu a úspešne konkuruje 

kultúrno-spoločenskými aktivitami okolitým obciam nielen na Slovensku ale aj 

v Rakúsku. 

 

 

Hlavným strategickým cieľom je vytvorenie atraktívnych podmienok pre bývanie 

a podnikanie s dobudovanou infraštruktúrou, kvalitným životným prostredím a bohatým 

kultúrnospoločenským životom v obci s modernou samosprávou s ohľadom na vyvážený 

a trvalo udržateľný rozvoj obce. Cieľ bude naplnený prostredníctvom čiastkových cieľov v 3 

strategických a 7 prioritných oblastiach. 

HOSPODÁRSKA OBLASŤ 

1 Základná infraštruktúra 

2 Podnikateľské prostredie a územný rozvoj 

SOCIÁLNA OBLASŤ 

3 Občianska infraštruktúra a vybavenosť 

4 Bezpečnosť a ochrana majetku 

ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ 

5 Environmentálna infraštruktúra 

6 Odpadové hospodárstvo 

7 Ochrana pred povodňami 
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Tabuľka 14: Prioritné oblasti rozvoja a opatrenia 

Strategická 

oblasť 
Prioritná oblasť Cieľ Opatrenie 

H
O

S
P

O
D

Á
R

S
K

A
 O

B
L

A
S

Ť
 

1 Základná 

infraštruktúra 

Zintenzívnenie dopravy 

a zlepšenie stavu 

dopravnej infraštruktúry 

1.1.1 

Zlepšenie stavu cestnej 

dopravy a miestnych 

komunikácií 

1.1.2 
Zintenzívnenie verejnej 

hromadnej dopravy 

1.1.3 
Skvalitnenie cyklistickej 

dopravy 

1.1.4 
Zvýšenie bezpečnosti v 

doprave 

Dobudovanie technickej 

infraštruktúry 
1.2.1 

Zásobovanie plynom a 

energiou 

2 Podnikateľské 

prostredie a 

územný rozvoj 

Rozvoj podnikateľského 

prostredia v obci 
2.1.1 

Skvalitnenie podmienok pre 

rozvoj podnikateľskej činnosti 

Zabezpečiť podmienky pre 

ďalší územný rozvoj obce 
2.2.1 

Vytvoriť podmienky pre novú 

výstavbu v obci 

Zefektívnenie fungovania 

samospráva 

a informovanosti občanov 

2.3.1 
Zefektívniť rozpočtovú 

politiku a hospodárenie obce 

2.3.2 
Zefektívniť regulačné 

opatrenia obce 

2.3.3 Dostupnosť informácií 

2.3.4 
Skvalitnenie podmienok pre 

výkon samosprávy 

S
O

C
IÁ

L
N

A
 O

B
L

A
S

Ť
 

3 Občianska 

infraštruktúra a 

vybavenosť 

Zlepšenie stavu 

a dobudovanie občianskej 

infraštruktúry 

a vybavenosti 

3.1.1 
Rozšírenie služieb sociálnej 

starostlivosti 

3.1.2 
Skvalitnenie podmienok pre 

vzdelávanie 

3.1.3 

Zlepšenie spoločenského, 

kultúrneho a športového 

vyžitia obyvateľov obce 

a rozvoj cezhraničnej 

spolupráce 

3.1.4 Skvalitnenie prostredia obce 

4 Bezpečnosť 

a ochrana majetku 

Zvýšenie bezpečnosti 

v obci a ochrana majetku 
4.1.1 

Zvýšenie bezpečnosti v obci 

eliminovaním prejavov 

kriminálneho správania 

a vandalizmu 

E
N

V
IR

O
N

M
E

N
T

Á
L

N
A

 

O
B

L
A

S
Ť

 

5 Environmentálna 

infraštruktúra 

Dobudovanie 

environmentálnej 

infraštruktúry 

5.1.1 
Zásobovanie obyvateľstva 

pitnou vodou 

5.1.2 
Rozvoj kanalizačných služieb 

a čistenie odpadových vôd 

6 Odpadové 

hospodárstvo 

Zefektívnenie odpadového 

hospodárstva 
6.1.1 

Skvalitnenie odpadového 

hospodárstva a zhodnocovania 

odpadov 

7 Ochrana pred 

povodňami 

Zvýšenie ochrany 

obyvateľov pred 

povodňami 
7.1.1 

Zvýšenie ochrany životov a 

majetku eliminovaním 

povodňových rizík 
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4 PROGRAM STRATÉGIE 

Programová časť obsahuje definovanie strategických cieľov v rámci jednotlivých prioritných 

oblastiach, priority, opatrenia a aktivity na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce. v 

hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti. 

 

4.1 HOSPODÁRSKA OBLASŤ 

 

Strategickým cieľom v hospodárskej oblasti je zabezpečenie ekonomického rozvoja obce 

prostredníctvom dobudovanej modernej dopravnej a technickej infraštruktúry za účelom 

zlepšenia dopravnej dostupnosti obce, zvýšenia bezpečnosti na miestnych komunikáciách a 

zásobovania obyvateľov a podnikateľských subjektov plynom a energiou. Z hľadiska 

podnikateľského prostredia cieľom je skvalitnenie podmienok pre rozvoj podnikania, 

vytvorenie podmienok pre ďalšiu bytovú výstavbu v obci a zefektívnenie a skvalitnenie práce 

samosprávy. 

Problematika hospodárskeho rozvoja bola zahrnutá do dvoch prioritných oblastí Základná 

infraštruktúra a Podnikateľské prostredie a územný rozvoj. 

 

 1 Základná infraštruktúra 

Obec Vysoká pri Morave disponuje vysokým polohovým potenciálom nielen vzhľadom 

k regionálnym a národným hospodárskym centrám, ktoré poskytujú pracovné príležitosti pre 

obyvateľov obce, ale aj k nadradenej dopravnej infraštruktúre. Problémom je však zlý 

technický stav cestnej infraštruktúry nižšieho rangu a absencia prepojenia s diaľnicou D2. 

Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry a dobudovanie priameho prepojenia na diaľnicu D2 

prispeje k zlepšeniu časovej dostupnosti pri dochádzke obyvateľov za prácou, zatraktívni obec 

pre umiestnenie a realizáciu podnikateľských aktivít a tiež aj pre bývanie obyvateľov. Dobrý 

technický stav cestnej infraštruktúry prispeje aj k zlepšeniu bezpečnosti všetkých účastníkov 

cestnej premávky. Dobudovanie cyklotrás a ich prepojenie s rakúskou stranou umožní širšiu 

a intenzívnejšiu cezhraničnú spoluprácu najmä v oblasti cestovného ruchu. 

 

 2. Podnikateľské prostredie a územný rozvoj 

Jedným z predpokladov ekonomického rastu a životnej úrovne obyvateľstva je rozvinutá 

hospodárska základňa. Vybudovanie priemyselného parku by prinieslo nielen vytvorenie 

nových pracovných miest ale aj prísun finančných prostriedkov do rozpočtu obce.  

Vzhľadom na to, že obec leží v suburbanizačnej zóne Bratislavy a súčasne poskytuje 

atraktívne a kvalitné podmienky pre bývanie rastie záujem obyvateľov o výstavbu rodinných 

domov v obci. Preto je nevyhnuté vytvárať podmienky pre rozvoj domovej a bytovej 

výstavby v obci. 

Úspešnosť investičných a ostatných aktivít ako aj propagácie obce vo veľkej miere závisí od 

efektívnej činnosti lokálnej samosprávy a môže byť pozitívne ovplyvnená aj záujmom a 

angažovanosťou obyvateľstva v riešení verejných záujmov a rozvojových zámerov obce. 
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HOSPODÁRSKA OBLASŤ OPATRENIE 

BSK 
Prioritná oblasť 1: Základná infraštruktúra 

Parciálna oblasť 1.1 Doprava a dopravná infraštruktúra  

Opatrenie 1.1.1 Zlepšenie stavu cestnej dopravy a miestnych komunikácií  

 
Aktivita 1.1.1.1 

Riešenie novej trasy prieťahu cesty III/00239 na východnom okraji 

obce na rozhraní novej zástavby a extravilánu 
O5 

 

 

Aktivita 1.1.1.2 

Zlepšenie stavu a údržby hlavného cestného ťahu III. triedy cez 

obec, ktorý je "vstupnou bránou " na Slovensko pre zahraničných 

návštevníkov (riešenie problému so znečistením odpadkami, 

problému nevyhovujúceho stavu krajníc a pod.) 

O5 

  

 

 
Aktivita 1.1.1.3 

Vybudovanie pripojenia na diaľnicu D2 z cesty III/00239 Stupava - 

Záhorská Ves 
O5 

 

Aktivita 1.1.1.4 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií, vytvorenie siete obslužných 

miestnych komunikácií; pokračovanie v rekonštrukcii chodníkov, 

vybudovanie systematickej, na seba nadväzujúcej siete chodníkov v 

obci 

O5 

  

 

 
Aktivita 1.1.1.5 

Vybudovanie pešej zóny v centre obce s minimalizovanou 

automobilovou dopravou 
O5 

Opatrenie 1.1.2 Zintenzívnenie verejnej hromadnej dopravy  

 
Aktivita 1.1.2.1 Zvýšenie frekvencie liniek železničnej a autobusovej dopravy  O5 

Opatrenie 1.1.3 Skvalitnenie cyklistickej dopravy  

 

Aktivita 1.1.3.1 

Rozširovanie siete cyklotrás a ich systematická údržba (čistenie, 

kosenie, asfaltovanie výtlkov a pod.), vybudovanie prepojenia 

južnej časti katastrálneho územia obce s rakúskou obcou Marcheg 

lávkou pre cyklistov a peších, riešenie problému vedenia Moravskej 

cyklistickej cesty v centrálnej časti obce súčasne s automobilovou 

dopravou 

O5 

    

 

Opatrenie 1.1.4 Zvýšenie bezpečnosti v doprave  

 
Aktivita 1.1.4.1 

Vybudovanie výstražnej svetelnej signalizácie na železničných 

priecestiach a na trase navrhovaného obchvatu obce a na 

komunikáciách do obcí Láb a Zohor 
O5   

Parciálna oblasť 1.2 Technická infraštruktúra  
Opatrenie 1.2.1 Zásobovanie plynom a energiou  

 
Aktivita 1.2.1.1 

Vytváranie podmienok pre rozširovanie plynovej rozvodnej siete v 

zmysle územného plánu obce (budúci priemyselný park, nové 

rodinné domy, doteraz neplynofikované lokality) 
O5 

 

 

 
Aktivita 1.2.1.2 

Pokračovanie v prevádzaní vzdušných liniek elektrického vedenia v 

intraviláne obce pod zem 
O5   

 
 

 

Prioritná oblasť 2: Podnikateľské prostredie a územný rozvoj 

Parciálna oblasť 2.1 Podnikateľské prostredie 
 

Opatrenie 2.1.1 Skvalitnenie podmienok pre rozvoj podnikateľskej činnosti 
 

 
Aktivita 2.1.1.1 Vybudovanie priemyselného parku O3 

Parciálna oblasť 2.2 Územný rozvoj 
 

Opatrenie 2.2.1 Vytvoriť podmienky pre novú výstavbu v obci 
 

 
Aktivita 2.2.1.1 

Vytváranie podmienok pre výstavbu nových domov, spolupráca 

samosprávy pri rozširovaní inžinierskych sietí, tvorbe 

územnoplánovacej dokumentácie, predaji príslušných obecných 

pozemkov a pod 

O6 

 

Parciálna oblasť 2.3 Samospráva a informovanosť občanov 
 

Opatrenie 2.3.1 Zefektívniť rozpočtovú politiku a hospodárenie obce  
 

 
Aktivita 2.3.1.1 

Zachovať trend úverového nezaťažovania a dlhodobo vyrovnaného 

rozpočtu obce a racionálne zvažovať mieru kapitálových výdavkov 
O11 
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Aktivita 2.3.1.2 

Lepšie zhodnocovanie aktív obce (napríklad výraznejší vstup na 

finančný trh ako náhrada za aktíva v nehnuteľnostiach), 

predchádzanie rizikám vyplývajúcim z verejného obstarávania a 

snahy využívať prenájom nehnuteľností na neefektívne prvky 

sociálnej politiky. Minimálne v prípadoch vlastníctva objektov, 

ktoré neslúžia k výkonu prirodzených úloh samosprávy (napr. 

nájomné byty a domy) posúdiť význam ich zotrvania v obecnom 

vlastníctve a posúdiť možnosti zhodnocovania aktív inými, 

efektívnejšími spôsobmi. Zrealizovať komplexný audit 

hospodárenia obce s následným využitím poradenstva pri 

zhodnocovaní aktív obce 

O11 

Aktivita 2.3.1.3 

Posúdenie možností predaja správy a vlastníctva kanalizačnej 

sústavy, vrátane nehnuteľností, strojov a zariadení súvisiacich s 

nakladaním s odpadovými vodami (príp. následný odpredaj) 
O11 

Aktivita 2.3.1.4 

Aktívne angažovanie sa samosprávy (v spolupráci s okolitými 

obcami) v riešení neplynúcich príjmov z dane z pozemkov vo 

vlastníctve (resp. správe) štátu, predovšetkým v oblastiach 

podliehajúcich režimu ochrany prírody 

O11 

Opatrenie 2.3.2 Zefektívniť regulačné opatrenia obce 
 

 

Aktivita 2.3.2.1 

Racionálne a s ekonomickými odhadmi prehodnocovať dopady 

obecných regulácií na ekonomickú situáciu obyvateľov obce, t.j. 

hľadať optimálnu, efektívnu a čo najnižšiu mieru výberu daní a 

poplatkov v zmysle obecných kompetencií. Pre udržanie 

konkurencieschopnosti dopytu podnikateľov a obyvateľov po 

podnikaní a bývaní v obci voči okolitým obciam, udržiavať sa na 

poprednom mieste v znižovaní miery daňového a poplatkového 

zaťaženia obyvateľov obce, každoročne prehodnocovať dopady 

tohto zaťaženia na rozvoj podnikania a náklady obyvateľov 

O11 

Aktivita 2.3.2.2 

Vzhľadom na nerovnosť podmienok získavania príjmov zo 

štrukturálnych fondov EÚ v porovnaní s inými krajmi SR je 

potrebné vyvinúť ( v spolupráci s ďalšími dotknutými obcami) 

aktivity smerujúce k vyrovnaniu možností prístupu k finančným 

zdrojom na investície do infraštruktúry obce 

O11 

Opatrenie 2.3.3 Dostupnosť informácií 
 

 

Aktivita 2.3.3.1 

Maximalizovať rozsah informácií na internetovej stránke obce, 

pravidelne dopĺňať informácie o hospodárení obce, majetku obce, o 

kultúrnych aktivitách a možnostiach turistických a športových 

aktivít, o ubytovaní, stravovaní, doprave a pod. 

O11 

Aktivita 2.3.3.2 
Pokračovať vo vydávaní občasníka Vysočan a v informovaní 

občanov prostredníctvom obecného rozhlasu 
O11 

Opatrenie 2.3.4 Skvalitnenie podmienok pre výkon samosprávy 
 

 
Aktivita 2.3.4.1 

Pokračovanie v rekonštrukcii obecného úradu (strecha, fasáda, 

sociálne zaradenia) 
O4 

 

 

4.2 SOCIÁLNA OBLASŤ 

 

Strategickým cieľom v sociálnej oblasti je zabezpečenie spokojného a bezpečného života 

obyvateľom obce s ponukou moderného vzdelávania, kvalitnejšieho života seniorov 

a bohatého kultúrno-spoločenského života a športového vyžitia v obci. Cieľ bude naplnený 

prostredníctvom aktivít zameraných na rozšírenie služieb sociálnej starostlivosti, skvalitnenia 

podmienok pre vzdelávanie, zlepšenie podmienok kultúrno-spoločenského a športového 
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vyžitia v obci, rozvoj cezhraničnej spolupráce a na zvýšenie bezpečnosti v obci a ochranu 

majetku, čo by malo eliminovať kriminalitu a vandalizmus. 

 3. Občianska infraštruktúra a vybavenosť 

Pozitívna bilancia vývoja počtu obyvateľov sa prejavuje zlepšovaním kvality ľudského 

kapitálu (predovšetkým vzdelanostnej a vekovej štruktúry), čo však zároveň kladie vyššie 

nároky na prvky občianskej infraštruktúry a vybavenosti. Zvýšený početnosť 

predproduktívnej zložky obyvateľstva si vyžaduje nielen rozšírenie kapacít materskej 

a základnej školy, ale najmä rekonštrukciu a revitalizáciu budov, kde sa nachádzajú 

a modernizáciu učební. Pre zatraktívnenie obce pre bývanie a zvýšenie kvality života 

obyvateľov je potrebné vytvorenie vhodných priestorov na trávenie voľno časových aktivít. 

Všeobecný trend stárnutia populácie, ktorý sa prejavuje aj vo Vysokej pri Morave si vyžaduje 

vytvorenie vhodných podmienok pre seniorov, ktoré im zabezpečia lepšiu kvalitu života. 

Dôležité je aj zlepšenie stavu verejných priestranstiev v obci, ktorý má vplyv nielen na kvalitu 

života obyvateľov ale aj na celkový imidž obce. 

 4. Bezpečnosť a ochrana majetku 

Pocit bezpečia výrazne vyplýva na atraktivitu územia, či už z hľadiska rozvoja bývania alebo 

podnikateľskej činnosti. Eliminovanie kriminálneho správania a vandalizmu si vyžaduje 

implementáciu prvokov zvyšujúcich bezpečnosť v obci. 

 

SOCIÁLNA OBLASŤ OPATRENIE

BSK Prioritná oblasť 3: Občianska infraštruktúra a vybavenosť 

Opatrenie 3.1.1 Rozšírenie služieb sociálnej starostlivosti  

 
Aktivita 3.1.1.1 Vybudovanie stacionára pre seniorov O9 

Opatrenie 3.1.2 Skvalitnenie podmienok pre vzdelávanie  

 
Aktivita 3.1.2.1 

Pokračovanie v rekonštrukcii základnej školy, predovšetkým riešenie 

tepelných strát (rekonštrukcia kúrenia s výnimkou realizovanej 

výmeny kotlov), výmena elektroinštalácie a ďalšie rekonštrukčné 

práce (fasáda budovy, strecha a pod.) 

O4  

 

 
Aktivita 3.1.2.2 Modernizácia jazykovej, technickej a prírodovednej učebne ZŠ  O10 

 
Aktivita 3.1.2.3 Rekonštrukcia školských ihrísk O10 

 Aktivita 3.1.2.4 
Pokračovanie v rekonštrukcii materskej školy, najmä v eliminácii 

tepelných strát (zateplenie budovy), rekonštrukcia strechy, fasády  
O4 

 
Opatrenie 3.1.3 Zlepšenie spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia obyvateľov obce 

a rozvoj cezhraničnej spolupráce 
 

 

Aktivita 3.1.3.1 Rekonštrukcia kostola a oprava sakrálnych pamiatok O9 

Aktivita 3.1.3.2 
Rekonštrukcia kultúrneho a spoločenského strediska, s dôrazom na 

zateplenie, dobudovanie kuchyne a svadobnej miestnosti 
O4 

Aktivita 3.1.3.3 

Riešenie problémov obmedzujúcich rozvoj futbalového klubu: 

vysporiadanie pozemkov pod ihriskom, celková generálna oprava 

futbalového štadióna, rekonštrukcia budov ihriska, zavlažovania 

ihriska, oplotenia hracej plochy a ihriska, rekonštrukcia priľahlých 

ihrísk, vytvorenie podmienok pre vybudovanie tréningového 

komplexu v priestoroch bývalej skládky odpadu 

 

 

O9 

Aktivita 3.1.3.4 

Vytvorenie podmienok pre využitie vodnej cesty Moravy pre 

cestovný ruch a voľnočasové aktivity a pre umiestnenie športovo-

turistického prístavu (lodenice) 

O3 
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Aktivita 3.1.3.5 Vybudovanie vysunutej lávky cez rieku Moravu O3 

Opatrenie 3.1.4 Skvalitnenie prostredia obce  

 
Aktivita 3.1.4.1 

Pokračovanie v revitalizácii obce s dôrazom na revitalizáciu námestia 

a centrálnej časti obce, revitalizácia zelene a drobnej architektúry 
O6 

Prioritná oblasť 4: Bezpečnosť a ochrana majetku  

Opatrenie 4.1.1 Zvýšenie bezpečnosti v obci eliminovaním prejavov kriminálneho správania 

a vandalizmu 
 

 
Aktivita 4.1.1.1 Zriadenie obecnej polície O9 

 
Aktivita 4.1.1.2 Rozšírenie kamerového systému obce  O9 

 
Aktivita 4.1.1.3 

Dobudovanie verejného osvetlenia v obci a dokončenie jeho 

rekonštrukcie 
O9 

 

 

 

4.3 ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ 

 

Strategickým cieľom v oblasti životného prostredia je zabezpečenie kvalitného 

a ekologického prostredia pre bývanie obyvateľov, skvalitnenie odpadového hospodárstva 

prostredníctvom vybudovania zberného odpadového dvora a odstránenia nelegálnych skládok 

odpadu a zvýšenie ochrany životov a majetku obyvateľstva eliminovaním povodňových rizík. 

5. Environmentálna infraštruktúra 

Plynulé a bezpečné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a vybudovanie kanalizácie sú 

predpokladom zabezpečenia atraktívneho a kvalitného života pre obyvateľov obce. 

Nedobudovaná kanalizácia a nezabezpečenia čistenia odpadových vôd môže výrazne 

ovplyvniť kvalitu podzemných vôd a životného prostredia. 

6. Odpadové hospodárstvo 

Vybudovanie zberného dvora odpadu eliminuje vznik nelegálnych skládok, ktoré obec musí 

pravidelne likvidovať a prispeje k estetickému vzhľadu obce a príjemnému prostrediu pre 

bývanie. Prevenciou pred vytváraním nelegálnych skládok odpadu je aj zvyšovanie 

environmentálneho povedomia obyvateľstva. K zvýšeniu efektivity zberu odpadov a miery 

zhodnocovania odpadov v obci a stanoveniu primeranej výšky poplatkov prispeje aj 

spracovanie Programu odpadového hospodárstva v obci. 

 7. Ochrana pred povodňami 

Z dôvodu neustále častejšieho výskytu povodní v povodí rieky Moravy je potrebné 

zabezpečiť ochranu obyvateľstva a jeho majetku. Vytvorenie protipovodňovej zbrojnice 

v spolupráci s rakúskou stranou by zabezpečilo permanentné monitorovania stavu vodnej 

hladiny v čase potenciálneho ohrozenia a včasné varovanie obyvateľstva. 
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ENVIRONMETNÁLNA OBLASŤ OPATRENIE 

BSK Prioritná oblasť 5: Environmentálna infraštruktúra 
Opatrenie 5.1.1 Zásobovanie pitnou vodou  

 Aktivita 5.1.1.1 Pokračovanie v rekonštrukcii rozvodnej vodovodnej siete v obci, 

napojenie lokality budúceho priemyselného parku na existujúcu 

vodovodnú sieť 
O7 

Opatrenie 5.1.2Rozvoj kanalizačných služieb a čistenie odpadových vôd  

 

Aktivita 5.1.2.1 

Pokračovanie v realizácii projektu odvodu dažďovej vody sústavou 

potrubí z obce (prednostne na miestach s nevyhovujúcimi 

topografickými podmienkami a výraznejším výskytom sústreďovania 

sa vody na povrchu), pokračovanie v prevádzaní sústavy jarkov na 

odvod dažďovej vody pod povrch 

O7 

 
Aktivita 5.1.2.2 

Dobudovanie kanalizácie v obci (ulice Športová, Družstevná, 

Hlavná, Továrenská, Riečna, Tichá, Rybárska, Hraničná, Staničná a 

Krížna), rozšírenie kanalizačnej siete na lokality novej výstavby 

(ulice Veterná, Slnečná, Lúčna a budúci priemyselný park) 

O7 

 Aktivita 5.1.2.3 
Dokončenie rekonštrukcie 1 linky ČOV a prečerpávacích staníc 

kanalizačnej siete 
O7 

 Aktivita 5.1.2.4 
Rekonštrukcia existujúceho systému splaškovej gravitačnej 

kanalizácie Presskan 
O7 

 Aktivita 5.1.2.5 
Vytvorenie predpokladov pre čistenie vôd v samostatnej ČOV 

vybudovanej v lokalite Nandin Dvor 
O7 

Prioritná oblasť 6: Odpadové hospodárstvo  
Opatrenie 6.1.1 Skvalitnenie odpadového hospodárstva a zhodnocovania odpadov  

 Aktivita 6.1.1.1 Rekultivácia bývalej skládky odpadu O6 

Aktivita 6.1.1.2 
Odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, čistenie krajníc 

príjazdových ciest, cyklotrás a okolia 
O6 

Aktivita 6.1.1.3 
Vybudovanie zberného odpadového dvora a linky na spracovanie 

biomasy 
O6 

Aktivita 6.1.1.4 
Výchova obyvateľstva k tvorbe a ochrane životného prostredia s 

dôrazom na zavádzanie systémov zhodnocovania odpadov a 

prevenciu pred vytváraním nelegálnych skládok odpadu 
O6 

Aktivita 6.1.1.5 

Spracovanie Programu odpadového hospodárstva a komplexnej 

ekonomickej analýzy stavu a kvality spracovania odpadov v obci, s 

posúdením štruktúry a výšky poplatkov za odpad a návrhom zvýšenia 

efektivity zberu odpadov a miery zhodnocovania odpadov v obci 

O6 

Prioritná oblasť 7: Ochrana pred povodňami  
Opatrenie 7.1.1 Zvýšenie ochrany životov a majetku eliminovaním povodňových rizík  

 Aktivita 7.1.1.1 Spevnenie hrádze rieky Morava O5 

Aktivita 7.1.1.2 Vybudovanie protipovodňovej zbrojnice O5 
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5 REALIZÁCIA A MONITORING 

 

5.1 INŠTITUCIONÁLNE A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE  

 

Podľa § 11 ods. 4c Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

„obecné zastupiteľstvo schvaľuje koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce“. 

Medzi aktuálne úlohy obecného zastupiteľstva v procese implementácie Programu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja zaraďujeme: 

 určovanie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, 

ktorý užíva, schvaľovanie najdôležitejších úkonov týkajúcich sa tohto majetku 

a kontrolu hospodárenia s ním, 

 schvaľovanie rozpočtu obce a jeho zmien, 

 schvaľovanie monitorovacích a hodnotiacich správ,  

 schvaľovanie akčného plánu na jednotlivé roky, 

 schvaľovanie spolufinancovania projektov v prípade žiadania finančných 

prostriedkov z iných zdrojov. 

Z pohľadu inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia úlohu riadiaceho orgánu v prípade 

implementácie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja bude vykonávať 

obecný úrad. K jeho úlohám v zmysle zákona č. 351/2004 Z.z. o podpore regionálneho 

rozvoja v znení neskorších predpisov v procese implementácie Programu hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja patrí: 

 vypracovávanie, schvaľovanie a pravidelné vyhodnocovanie plnenia programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a zabezpečenie jeho plnenia, 

 zabezpečovanie spracovania akčných plánov, 

 príprava a podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z iných 

zdrojov,  

 predkladanie žiadostí o platby, 

 implementácia schválených projektov, 

 monitorovanie a vyhodnocovanie akčného plánu, 

 vypracovávanie pravidelných monitorovacích a hodnotiacich správ, 

 predkladanie monitorovacích a hodnotiacich správ obecnému zastupiteľstvu.  
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5.2 AKČNÉ PLÁNY 

 
HOSPODÁRSKA OBLASŤ 

1 Základná infraštruktúra 

1.1 Doprava a dopravná infraštruktúra 
Opatrenie 1.1 1 Zlepšenie stavu cestnej dopravy a miestnych komunikácií 

Aktivita 1.1.1.1 Riešenie novej trasy prieťahu cesty III / 00139 na východnom okraji obce na rozhraní 

novej zástavby a extravilánu 

Termín 2016 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave, BSK 

Náklady  

Financovanie BSK, zdroje EU - IROP, Prioritná os 1 

Ukazovatele 

výsledku 
Dĺžka vybudovanej komunikácie / km 

Aktivita 1.1.1.2 Zlepšenie stavu a údržby hlavného cestného ťahu III. triedy cez obec 

Termín 2017-2018 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave, BSK 

Náklady  

Financovanie Vlastné zdroje, BSK, zdroje EU - IROP, Prioritná os 1 

Ukazovatele 

výsledku 
Dĺžka rekonštruovanej komunikácie / km 

Aktivita 1.1.1.3 Vybudovanie pripojenia na diaľnicu D1 z cesty III / 00139 Stupava - Záhorská Ves 

Termín 2022 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave, BSK, Národná diaľničná spoločnosť 

Náklady  

Financovanie MDaRR SR, zdroje EU - IROP, Prioritná os 1 

Ukazovatele 

výsledku 
Dĺžka vybudovaného pripojenia / km 

Aktivita 1.1.1.4 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

Termín 2016-2018 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave, BSK 

Náklady 200 000 € 

Financovanie Vlastné zdroje 

Ukazovatele 

výsledku 
dĺžka rekonštruovanej komunikácie / km 

Aktivita1.1.1.5 Vybudovanie pešej zóny v centre obce 

Termín 2016 - 2022 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave, BSK 

Náklady 40 000 € 

Financovanie Vlastné zdroje 

Ukazovatele 

výsledku 
dĺžka pešej zóny / km 

 
Opatrenie 1.1 2 Zintenzívnenie verejnej hromadnej dopravy 

Aktivita 1.1.2.1 Zvýšenie frekvencie liniek železničnej a autobusovej dopravy  

Termín 2016 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave, BSK, ŽSR 

Náklady  

Financovanie BSK 

Ukazovatele 

výsledku 
Linky autobusovej a železničnej dopravy / počet 

 
Opatrenie 1.1 3 Skvalitnenie cyklistickej dopravy 

Aktivita 1.1.3.1 Rozširovanie siete cyklotrás a ich systematická údržba 

Termín 2016 - 2022 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave, BSK, mikroregión Borina 

Náklady  
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Financovanie Vlastné zdroje, BSK, zdroje EU - IROP, Prioritná os 1 

Ukazovatele 

výsledku 

Nové cyklotrasy / počet 

Dĺžka nových cyklotrás / km 

 
Opatrenie 1.1 4 Zvýšenie bezpečnosti v doprave 

Aktivita 1.1.4.1 Vybudovanie výstražnej svetelnej signalizácie na železničných priecestiach a na trase 

navrhovaného obchvatu obce a na komunikáciách do obcí Láb a Zohor 

Termín 2022 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave, ŽSR 

Náklady  

Financovanie ŽSR 

Ukazovatele 

výsledku 
Dopravné nehody / počet 

 

1.2 Technická infraštruktúra 
Opatrenie 1.2 1 Zásobovanie plynom a energiou 

Aktivita 1.2.1.1 Rozširovanie plynovej rozvodnej siete v zmysle ÚPO  

Termín 2016 - 2022 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave, SPP 

Náklady  

Financovanie SPP 

Ukazovatele 

výsledku 
Dĺžka plynovej siete / km 

Aktivita 1.2.1.2 Pokračovanie v prevádzaní vzdušných liniek elektrického vedenia v intraviláne obce pod 

zem 

Termín 2015 - 2016 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave, ZSE 

Náklady  

Financovanie ZES 

Ukazovatele 

výsledku 
Dĺžka prevedeného elektrického vedenia / km 

 

2 Podnikateľské prostredie a územný rozvoj 

2.1 Podnikateľské prostredie 
Opatrenie 2.1.1 Skvalitnenie podmienok pre rozvoj podnikateľskej činnosti 

Aktivita 2.1.1.1 Vybudovanie priemyselného parku 

Termín 2015 - 2022 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave, BSK 

Náklady  

Financovanie Vlastné zdroje, verejné zdroje, zdroje EÚ 

Ukazovatele 

výsledku 

Podnikateľské subjekty / počet 

Pracovné miesta / počet 

 

2.2 Územný rozvoj 
Opatrenie 2.2.1 Vytvoriť podmienky pre novú výstavbu v obci 

Aktivita 2.2.1.1.Vytváranie podmienok pre výstavbu nových domov 

Termín 2015 - 2022 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave 

Náklady 30 000 € 

Financovanie Vlastné zdroje 

Ukazovatele 

výsledku 
Nové domy / počet 

2.3 Samospráva a informovanosť občanov 
Opatrenie 2.3.1. Zefektívniť rozpočtovú politiku a hospodárenie obce 

Aktivita 2.3.1.1 Zachovať trend úverového nezaťažovania a dlhodobo vyrovnaného rozpočtu obce a 

racionálne zvažovať mieru kapitálových výdavkov 

Termín 2015 - 2022 
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Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave 

Náklady  

Financovanie Vlastné zdroje 

Ukazovatele 

výsledku 
Vyrovnaný rozpočet  

Aktivita 2.3.1.2 Lepšie zhodnocovanie aktív obce  

Termín 2015 - 2022 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave 

Náklady  

Financovanie Vlastné zdroje 

Ukazovatele 

výsledku 
% zhodnotenia 

Aktivita 2.3.1.3 Posúdenie možností predaja správy a vlastníctva kanalizačnej sústavy, vrátane 

nehnuteľností, strojov a zariadení súvisiacich s nakladaním s odpadovými vodami  

Termín 2015 - 2022 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave 

Náklady  

Financovanie Vlastné zdroje 

Ukazovatele 

výsledku 
predaj kanalizačnej sústavy  

Aktivita 2.3.1.4 Aktívne angažovanie sa samosprávy v riešení neplynúcich príjmov z dane z pozemkov vo 

vlastníctve (resp. správe) štátu 

Termín 2015 - 2022 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave 

Náklady  

Financovanie Vlastné zdroje 

Ukazovatele 

výsledku 
Výška príjmov 

 

Opatrenie 2.3.2. Zefektívniť regulačné opatrenia obce 

Aktivita 2.3.2.1 Racionálne a s ekonomickými odhadmi prehodnocovať dopady obecných regulácií na 

ekonomickú situáciu obyvateľov obce a podnikateľského prostredia 

Termín 2015 - 2022 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave, BSK 

Náklady  

Financovanie Vlastné zdroje 

Ukazovatele 

výsledku 
Prehodnotené regulácie / počet 

Aktivita 2.3.2.2 Aktivity smerujúce k vyrovnaniu možností prístupu k finančným zdrojom EÚ na investície 

do infraštruktúry obce 

Termín 2015 - 2022 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave, BSK 

Náklady 5 000 € 

Financovanie Vlastné zdroje 

Ukazovatele 

výsledku 
Vypracovanie štúdie 

 

Opatrenie 2.3.3. Dostupnosť informácií 

Aktivita 2.3.3.1 Maximalizovať rozsah informácií na internetovej stránke obce 

Termín 2015 - 2022 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave, BSK 

Náklady 2 000 € 

Financovanie Vlastné zdroje 

Ukazovatele 

výsledku 
Aktualizácia / počet 

Aktivita 2.3.3.2 Pokračovať vo vydávaní občasníka Vysočan 

Termín 2015 - 2022 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave, BSK 

Náklady 1 500 € 
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Financovanie Vlastné zdroje 

Ukazovatele 

výsledku 
Počet vydaní 

 

Opatrenie 2.3.4 Skvalitnenie podmienok pre výkon samosprávy 

Aktivita 2.3.4.1 Pokračovanie v rekonštrukcii obecného úradu 

Termín 2015 - 2022 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave 

Náklady 120 000 € 

Financovanie Vlastné zdroje 

Ukazovatele 

výsledku 
Rekonštrukcia obecného úradu 

 

 

SOCIÁLNA OBLASŤ 

3 Sociálny rozvoj a kvalita života 
Opatrenie 3.1.1 Rozšírenie služieb sociálnej starostlivosti 

Aktivita 3.1.1.1 Vybudovanie stacionára pre seniorov 

Termín 2017 – 2018 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave 

Náklady 300 000 € 

Financovanie Vlastné zdroje, zdroje EU - IROP, Prioritná os 2 

Ukazovatele 

výsledku 

Vybudovaný stacionár 

Počet seniorov využívajúcich služby zariadenia 

 

Opatrenie 3.1.2 Skvalitnenie podmienok pre vzdelávanie 

Aktivita 3.1.2.1 Rekonštrukcia základnej školy 

Termín 2016  

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave 

Náklady 196 000 € 

Financovanie Vlastné zdroje, MŠVVaŠ SR, zdroje EU - IROP, Prioritná os 2 

Ukazovatele výsledku 
Počet zrekonštruovaných prvkov 

Úspora prevádzkových nákladov 

Aktivita 3.1.2.2 Modernizácia jazykovej, technickej a prírodovednej učebne ZŠ  

Termín 2016 – 2017 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave 

Náklady 60 000 € 

Financovanie Vlastné zdroje, MŠVVaŠ SR, zdroje EU - IROP, Prioritná os 2 

Ukazovatele výsledku Počet podporených učební 

Aktivita 3.1.2.3 Rekonštrukcia školských ihrísk 

Termín 2016 – 2017 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave 

Náklady 82 000 € 

Financovanie Úrad vlády SR 

Ukazovatele výsledku Počet zrekonštruovaných ihrísk 

Počet detí navštevujúcich ihriská 

Aktivita3.1.2.4 Rekonštrukcia materskej školy 

Termín 2017 – 2018 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave 

Náklady 100 000 € 

Financovanie Vlastné zdroje, MŠVVaŠ SR, zdroje EU - IROP, Prioritná os 2 

Ukazovatele výsledku Počet zrekonštruovaných prvkov 

Úspora prevádzkových nákladov 

  

Opatrenie 3.1.3 Zlepšenie spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia obyvateľov obce a rozvoj 

cezhraničnej spolupráce 

Aktivita 3.1.3.1 Rekonštrukcia kostola a oprava sakrálnych pamiatok 

Termín 2015 – 2022 
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Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave, Rímsko-katolícka cirkev 

Náklady  

Financovanie Vlastné zdroje 

Ukazovatele výsledku Objekt, areál / počet 

Aktivita 3.1.3.2 Rekonštrukcia kultúrneho a spoločného strediska 

Termín 2016 – 2018 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave 

Náklady 230 000 € 

Financovanie Vlastné zdroje, Environmentálny fond 

Ukazovatele výsledku Počet zrekonštruovaných prvkov 

Úspora prevádzkových nákladov 

Aktivita 3.1.3.3 Revitalizácia futbalového štadióna 

Termín 2017 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave, Futbalový klub 

Náklady 40 000 € 

Financovanie Vlastné zdroje 

Ukazovatele výsledku Športové podujatia / počet 

Aktivita 3.1.3.4 Vytvorenie podmienok pre využitie vodnej cesty Moravy pre cestovný ruch a voľno časové 

aktivity a pre umiestnenie športovo-turistického prístavu (lodenice) 

Termín 2018 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave, Slovenská vodohospodársky podnik 

Náklady 350 000 € 

Financovanie MDaRR SR 

Ukazovatele výsledku Vybudovanie lodenice 

Aktivita 3.1.3.5 Výstavba vysunutej lávky cez rieku Moravu 

Termín 2017 - 2018 

Zodpovedný BSK 

Náklady 2 500 000 € 

Financovanie BSK, zdroje EU – Program cezhraničnej spolupráce SK-AT 

Ukazovatele výsledku Vybudovanie lávky 

  

Opatrenie 3.1.4 Skvalitnenie prostredia obce 

Aktivita 3.1.4.1 Revitalizácia námestia, zelene a drobnej architektúry 

Termín 2016 - 2018 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave 

Náklady 80 000 € 

Financovanie Vlastné zdroje, Zdroje EU 

Ukazovatele 

výsledku 
Objekt, areál / počet 

 

4 Bezpečnosť a ochrana majetku 
Opatrenie 1.2.1 Zvýšenie bezpečnosti v obci eliminovaním prejavov kriminálneho správania 

a vandalizmu 
Aktivita 4.1.1.1 Zriadenie obecnej polície 

Termín 2022 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave 

  

Financovanie Vlastné zdroje 

Ukazovatele 

výsledku 
Zriadenie obecnej polície 

Aktivita 4.1.1.2 Rozšírenie kamerového systému obce 

Termín 2016 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave 

Náklady 17 500 € 

Financovanie Ministerstvo vnútra SR 

Ukazovatele 

výsledku 
Kamery / počet 
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Aktivita 4.1.1.3 Rekonštrukcia a dobudovanie verejného osvetlenie 

Termín 2016 - 2018 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave 

Náklady 100 000 € 

Financovanie Vlastné zdroje, Ministerstvo hospodárstva SR 

Ukazovatele 

výsledku 

Dĺžka verejného osvetlenia / km 

Pouličné lampy / počet 

 

 

 

ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ 

5 Environmentálna infraštruktúra 
Opatrenie 5.1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou 

Aktivita 5.1.1.1 Rekonštrukcia a dobudovanie rozvodnej vodovodnej siete 

Termín 2016 - 2022 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave, Bratislavská vodárenská spoločnosť 

Náklady  

Financovanie Vlastné zdroje, BVS, zdroje EU- OP KŽP, prioritná os 1, cieľ 1.2 

Ukazovatele 

výsledku 
Dĺžka vodovodnej siete / km 

 

Opatrenie 5.1.2 Rozvoj kanalizačných služieb a čistenie odpadových vôd 

Aktivita 5.1.2.1 Pokračovanie v realizácii projektu odvodu dažďovej vody sústavou potrubí z obce  

Termín 2016 - 2017 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave 

Náklady 1 800 000 € 

Financovanie Vlastné zdroje, MŽP SR, zdroje EU – OP KŽP prioritná os 1, cieľ 1.2 

Ukazovatele 

výsledku 
Plocha odvodneného územia / km2 

Aktivita 5.1.2.2 Dobudovanie kanalizácie v obci  

Termín 2016 - 2022 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave 

Náklady 3 100 000 € 

Financovanie Vlastné zdroje, MŽP SR, zdroje EU – OP KŽP prioritná os 1, cieľ 1.2 

Ukazovatele 

výsledku 
Dĺžka kanalizačnej siete / km 

Aktivita 5.1.2.3 Dokončenie rekonštrukcie 1 linky ČOV a prečerpávacích staníc kanalizačnej siete 

Termín 2016 - 2017 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave 

Náklady 80 000 € 

Financovanie Environmentálny fond 

Ukazovatele 

výsledku 
Objem prečistenej vody / m3 

Aktivita 5.1.2.4 Rekonštrukcia systému splaškovej gravitačnej kanalizácie Presskan 

Termín 2017 - 2020 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave 

Náklady 200 000 € 

Financovanie Vlastné zdroje, MŽP SR, zdroje EU – OP KŽP prioritná os 1, cieľ 1.2 

Ukazovatele 

výsledku 
Dĺžka kanalizačnej siete / km 

Aktivita 5.1.2.5 Vytvorenie predpokladov pre čistenie vôd v samostatnej ČOV vybudovanej v lokalite 

Nandin Dvor 

Termín 2016 - 2022 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave 

Náklady  

Financovanie Vlastné zdroje, MŽP SR, zdroje EU – OP KŽP prioritná os 1, cieľ 1.2 

Ukazovatele 

výsledku 
Objem prečistenej vody / m3 
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6 Odpadové hospodárstvo 
Opatrenie 6.1.1 Skvalitnenie odpadového hospodárstva a zhodnocovania odpadov 

Aktivita 6.1.1.1 Rekultivácia bývalej skládky odpadu 

Termín 2016 - 2022 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave 

Náklady  

Financovanie Vlastné zdroje, MŽP SR, zdroje EU- OP KŽP, prioritná os 1, cieľ 1.1 

Ukazovatele 

výsledku 
Rekultivácia skládky 

Aktivita 6.1.1.2 Odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, čistenie krajníc príjazdových ciest, cyklotrás 

a okolia 

Termín 2015 - 2016 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave 

Náklady 10 000 € 

Financovanie Vlastné zdroje 

Ukazovatele 

výsledku 
Odstránená skládka / počet 

Aktivita 6.1.1.3 Vybudovanie zberného odpadového dvora a linky na spracovanie biomasy 

Termín 2016 – 2018 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave 

Náklady 280 000 € 

Financovanie Vlastné zdroje, MŽP SR, zdroje EU- OP KŽP, prioritná os 1, cieľ 1.1 

Ukazovatele 

výsledku 

Objem odpadu / t 

Objem biomasy / t 

Aktivita 6.1.1.4 Výchova obyvateľstva k tvorbe a ochrane životného prostredia s dôrazom na zavádzanie 

systémov zhodnocovania odpadov a prevenciu pred vytváraním nelegálnych skládok odpadu 

Termín 2015 – 2022 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave 

Náklady 1 000 € 

Financovanie Vlastné zdroje 

Ukazovatele 

výsledku 
Prednášky / počet 

Aktivita 6.1.1.5 Spracovanie Programu odpadového hospodárstva  

Termín 2015 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave 

Náklady 5 000 € 

Financovanie Vlastné zdroje 

Ukazovatele 

výsledku 
Spracovanie POH 

 

7 Ochrana pred povodňami 
Opatrenie 7.1.1 Zvýšenie ochrany životov a majetku eliminovaním povodňových rizík 

Aktivita 7.1.1.1 Spevnenie hrádze rieky Morava 

Termín 2016 - 2022 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave, Slovenský vodohospodársky podnik, a.s. 

Náklady  

Financovanie SVP, a.s, zdroje EU- OP KŽP, prioritná os 1, cieľ 1.2 

Ukazovatele 

výsledku 
Spevnená plocha / km2 

Aktivita 6 7.1.1.2 Vybudovanie protipovodňovej zbrojnice 

Termín 2017 - 2020 

Zodpovedný OcÚ obce Vysoká pri Morave 

Náklady 500 000 € 

Financovanie Vlastné zdroje, Program cezhraničnej spolupráce SK-AT, prioritná os 1 

Ukazovatele 

výsledku 
Vybudovanie zbrojnice 
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Tabuľka 15 Prehľad projektových zámerov obce Vysoká pri Morave  

Poradie invest. 

priority podľa 

dôležitosti 

Investičná priorita Názov projektu Popis projektu 

Ukazovatele výstupov Predpokla- 

dané 

výdavky v 

EUR 

Predpokla- 

daný termín 

realizácie 

Ukazovateľ/ 

jednotka 

Plánovaná 

hodnota 

1 

 

Verejné kanalizácie a ČOV, 

aglomerác          ie na 2000 EO 

Dobudovanie 

kanalizácie v obci 

Vysoká pri Morave 

Zvýšenie napojenosti 

domácností na kanalizačnú sieť 

Počet obyvateľov 

napojených na 

kanalizačnú sieť 

1200 3 100 000 2016-2020 

2 Odpadové hospodárstvo 

Vybudovanie 

zberného 

odpadového dvora 

Zníženie počtu a objemu 

čiernych skládok v okolí obce a 

zvýšenie environmentálneho 

povedomia obyvateľov 

Objem 

zozbieraného 

odpadu/t 

160 t 280 000 2016-2018 

3 
Vodozádržné opatrenia 

(intravilán obce) 

Odvod dažďovej 

vody v obci Vysoká 

pri Morave 

Zvýšenie ochrany majetku 

občanov a zvýšenie bezpečnosti 

cestnej premávky v obci 

Vysoká pri Morave 

Počet 

realizovaných 

vododrenážnych 

opatrení 

1 1 850 000 2017 

4 

Zvýšenie zaškolenosti detí MŠ 
(prístavba, nadstavba, 

rekonštrukcia, výstavba nových 

objektov) 

Rekonštrukcia 

materskej školy vo 

Vysokej pri 

Morave 

Cieľom projektu je zlepšiť 

technický stav materskej školy, 

zníženie prevádzkových 

nákladov a energetickej 

náročnosti objektov. 

Kapacita 

materskej školy 
88 100 000 2016 

5 

Obstaranie a modernizácia 

knižníc a učební 
(prírodovedných, technických, 

jazykových) žiakov základných škôl  

Zvýšenie 

kľúčových 

kompetencií žiakov 

základnej školy vo 

Vysokej pri 

Morave 

Zlepšenie výsledkov žiakov 

základnej školy vo Vysokej pri 

Morave vytvorením podmienok 

pre zavádzanie inkluzívnej 

výchovy a vzdelávania  

Počet podpor. 

prírodovedných 

učební 

1 

60 000 2016 
Počet podpor. 

technických 

učební 

1 

Počet podpor. 

jazykových učební 
1 

6 

Vytvorenie podmienok pre 

poskytovanie sociálnych 

služieb (rekonštrukcia, 

modernizácia, výstavba objektov 

zabezpečujúcich komunitnú 

starostlivosť) 

Vybudovanie 

stacionáru pre 

seniorov 

Rozšírenie sociálnych služieb v 

pre obyvateľov v 

poproduktívnom veku 

Kapacita denného 

stacionáru 
12 

300 000 2017-2018 
Počet sociálnych 

služieb  
1 
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Projektové zámery obce Vysoká pri Morave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základné údaje o projektovom zámere č. 1  

Názov projektu Dobudovanie kanalizácie v obci Vysoká pri Morave 

Garant OcÚ Vysoká pri Morave 

Kontaktná osoba garanta Dušan Dvoran (starosta) 

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od - do) 2016 – 2022 

Stav projektu pred realizáciou  Obec disponuje s ČOV s kapacitou 

na 3500 obyvateľov. Pri súčasnom počte 2200 

obyvateľov je obec odkanalizovaná na 50%.  

Cieľ projektu Zvýšiť napojenosť domácností na kanalizačnú sieť 

Výstupy  Napojenie obyvateľov na kanalizačnú sieť 

Užívatelia Obyvatelia obce  

Podnikatelia obce 

Indikátory monitoringu Počet obyvateľov napojených na kanalizačnú sieť  

Zmluvné podmienky VO  - výber dodávateľa 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO  

Poznámky  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Projektová dokumentácia   2010 

Stavebné povolenie Stavebný úrad 2015 

Spracovanie a registrácia žiadosti o 

NFP, zhromaždenie príloh 
 2016 

Výber dodávateľa, podpis zmluvy Odbor výstavby 2016 

Realizácia projektu Odbor výstavby 2016 

Kolaudácia Odbor výstavby 2020 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(eur) 

z toho verejné zdroje 

z toho 

súkromn

é zdroje 

   EU ŠR VÚC Obec  

Realizácia projektu 
2016 

2022 

3 100 

000 
2 945 000 310 000 0 155 000 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2 

Názov projektu Vybudovanie zberného odpadového dvora 

Garant OcÚ Vysoká pri Morave 

Kontaktná osoba garanta Dušan Dvoran (starosta) 

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) 2016 – 2018 

Stav projektu pred realizáciou  Obec nemá vybudovaný zberný dvor. V obci sa 

nachádza vysoký počet nelegálnych skládok 

odpadu 

Cieľ projektu Zníženie počtu nelegálnych skládok odpadu 

Výstupy  Vybudovanie zberného dvora 

Užívatelia Obyvatelia obce  

Podnikatelia obce 

Indikátory monitoringu Objem zozbieraného tovaru 

Zmluvné podmienky VO  - výber dodávateľa 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO  

Poznámky  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Príprava parcely  2016 

Príprava projektovej 

dokumentácie  

 2016 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad 2017 

Spracovanie a registrácia žiadosti 

o NFP, zhromaždenie príloh 

 2017 

Výber dodávateľa, podpis zmluvy Odbor výstavby 2017 

Realizácia projektu Odbor výstavby 2018 

Kolaudácia Odbor výstavby  2018 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(eur) 

z toho verejné zdroje 

z toho 

súkromn

é zdroje 

   EU ŠR VÚC Obec  

Realizácia projektu  
2016 

2018 
280 000 238 000 28 000 0 14 000 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 3 

Názov projektu Odvod dažďovej vody 

Garant OcÚ Vysoká pri Morave 

Kontaktná osoba garanta Dušan Dvoran (starosta) 

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od - do) 2016 – 2017 

Stav projektu pred realizáciou  Vybudovaním hrádze rieky Morava bolo zamedzené odtoku 

dažďových vôd z intravilánu obce. Dažďové vody majú 

niekoľko lokalít vsakovania, avšak pri veľkých búrkach 

prichádza k trvalému ohrozeniu majetku občanov obce ( 

zatopenie pivníc, záhrad a podobne ). Dažďovú 

vodu je z obce treba odviesť strojeným potrubím. Obec z 

vlastných zdrojov vykonala odvod dažďovej vody na 

Námestí oslobodenia. Hlavnú časť však treba dobudovať 

z Námestia oslobodenia cez lokalitu Mláka ,ul. Krátku a 

vyviesť do 

Vysočanského kanála. V priestore Kozliská je nutné 

umiestniť prečerpávaciu stanicu dažďovej vody a taktiež 

vykonať odvod dažďovej vody z Hlavnej cesty v priestore 

sv. Jána. 

Cieľ projektu Zabezpečiť ochranu majetku obyvateľov a bezpečnosť 

cestnej premávky 

Výstupy  Odvodnená plocha 

Užívatelia Obyvatelia obce  

Podnikatelia obce 

Indikátory monitoringu Odkanalizovaná plocha 

Zmluvné podmienky VO  - výber dodávateľa 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO  

Poznámky  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 

dokumentácie  

 2015 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad  2015 

Spracovanie a registrácia 

žiadosti o NFP, zhromaždenie 

príloh 

 2015 

Výber dodávateľa, podpis 

zmluvy 

Odbor výstavby 2015 

Realizácia projektu Odbor výstavby 2016 

Kolaudácia Odbor výstavby 2017 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(eur) 

z toho verejné zdroje 

z toho 

súkromn

é zdroje 

   EU ŠR VÚC Obec  

Realizácia projektu 
2016 

2017 
1 850 000 1 572 500 185 000 0 92 500 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 4 

Názov projektu Rekonštrukcia materskej školy 

Garant OcÚ Vysoká pri Morave  

Kontaktná osoba garanta Dušan Dvoran (starosta) 

Partneri garanta (spolupráca s ...) Riaditeľ ZŠ a MŠ 

Začatie a ukončenie projektu (od - do) 2017 

Stav projektu pred realizáciou  Obec registruje ročne 80-90 žiadostí na umiestnenie 

detí do predškolského zariadenia, ktoré má 

v súčasnosti kapacitu 66 miest. Stavebnými úpravami 

je možné kapacitu rozšíriť na 88. .Budova materskej 

školy  je v zlom technickom stave a jej prevádzka 

energeticky je  náročná. Vyžaduje úpravy sociálnych 

zariadení, zateplenie a úpravu fasády.  

Cieľ projektu Rozšírenie kapacity, modernizácia a zvýšenie 

energetickej efektívnosti budovy 

Výstupy  Počet zrekonštruovaných prvkov 

Zlepšenie energetickej efektívnosti verejných budov – 

úspora prevádzkových nákladov 

Užívatelia Žiaci MŠ 

Pracovníci MŠ 

Obyvatelia obce  

Indikátory monitoringu Zníženie verejných výdavkov  

Zmluvné podmienky VO  - výber dodávateľa 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO  

Poznámky  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Spracovanie a registrácia žiadosti 

o NFP, zhromaždenie príloh 

 2017 

Výber dodávateľa, podpis zmluvy Odbor výstavby 2017 

Realizácia projektu Odbor výstavby 2017 

Kolaudácia Odbor výstavby + MŠ 2017 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(eur) 

z toho verejné zdroje 

z toho 

súkromné 

zdroje 

   EU ŠR VÚC Obec  

Realizácia projektu  2017 100 000 85 000 10 000 0 5 000 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 5 

Názov projektu Modernizácia jazykovej, technickej 

a prírodovednej učebne ZŠ 

Garant OcÚ Vysoká pri Mora 

Kontaktná osoba garanta Dušan Dvoran (starosta) 

Partneri garanta (spolupráca s ...) Riaditeľ ZŠ a MŠ 

Začatie a ukončenie projektu (od - do) 2016 - 2017 

Stav projektu pred realizáciou  Základná škola v obci v súčasnosti nemá 

prírodovednú učebňu – laboratória a jazykovú učebňu 

nemeckého a anglického jazyka. Škola disponuje  

učebňou pre pracovné vyučovanie, ktorá má min. 

vybavenie a je potrebné ju doplniť učebnými 

pomôckami pre stolársku a zámočnícku dielňu 

Cieľ projektu Vybavenie tried pre výučbu nemeckého a anglického 

jazyka, zriadenie prírodovednej učebne pre výučbu 

chémie a fyziky a doplnenie strojov a náradia do 

stolárskej a zámočníckej dielne. 

Výstupy  Zlepšenie študijných výsledkov žiakov 

Užívatelia Žiaci ZŠ 

Pracovníci ZŠ  

Indikátory monitoringu Počet podporených učební  

Zmluvné podmienky VO  - výber dodávateľa 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO  

Poznámky  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Spracovanie a registrácia žiadosti 

o NFP, zhromaždenie príloh 
 2016 

Výber dodávateľa, podpis zmluvy Odbor výstavby 2017 

Realizácia projektu Odbor výstavby + ZŠ 2017 

20Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(eur) 

z toho verejné zdroje 

z toho 

súkromné 

zdroje 

   EU ŠR VÚC Obec  

Realizácia projektu 
2016       

2017 
60 000 51 000 6 000 0 3 000 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 6  

Názov projektu Vybudovanie denného stacionára pre seniorov 

Garant OcÚ Vysoká pri Morave 

Kontaktná osoba garanta Dušan Dvoran (starosta) 

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od - do) 2017 - 2018 

Stav projektu pred realizáciou  Obec Vysoká pri Morave nedisponuje žiadnym 

sociálnym zariadením. Podľa požiadavky občanov je 

potrebné vybudovať denné centrum ( denný stacionár) 

pre starších seniorov, ktorí by mohli pracovné dni tráviť 

v kruhu rovnakej vekovej kategórie. 

Cieľ projektu Rozšírenie sociálnych služieb pre seniorov 

Výstupy  Zriadenie stacionáru  

Užívatelia Seniori žijúci v obci 

Indikátory monitoringu Kapacita denného stacionára 

Počet poskytovaných služieb 

Zmluvné podmienky VO  - výber dodávateľa 

Riziká Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO  

Poznámky  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 

dokumentácie  

 2017 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad  2017 

Spracovanie a registrácia žiadosti 

o NFP, zhromaždenie príloh 

 2017 

Výber dodávateľa, podpis zmluvy Odbor výstavby 2018 

Realizácia projektu Odbor výstavby 2018 

Kolaudácia Odbor výstavby  2018 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 

spolu 

(eur) 

z toho verejné zdroje 

z toho 

súkromn

é zdroje 

   EU ŠR VÚC Obec  

Realizácia projektu 2018 300 000 255 000 30 000 0 15 000 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  

obce Vysoká pri Morave na roky 2015-2022 

 
 

71 
 

5.3 RÁMCOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE 

 
Časový harmonogram udáva predpokladaný termín realizácie jednotlivých aktivít. Aktivity, 

ktorých financovanie bude zabezpečené prostredníctvom štrukturálnych fondov sú závisle na 

termínoch vypísania výziev na predkladanie žiadostí o NFP, úspešnosti projektu a termínu 

podpísania zmluvy o NFP riadiacim orgánom. 

 
Kód 

aktivity 
Názov aktivity 

Termín realizácie 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

HOSPODÁRSKA OBLASŤ 

A 1.1.1.1 

Riešenie novej trasy prieťahu cesty III / 

00239 na východnom okraji obce na 

rozhraní novej zástavby a extravilánu 
 x       

A 1.1.1.2 
Zlepšenie stavu a údržby hlavného 

cestného ťahu III. triedy cez obec 
 x x x     

A 1.1.1.3 
Vybudovanie pripojenia na diaľnicu D2 z 

cesty III / 00239 Stupava - Záhorská Ves 
       x 

A 1.1.1.4 Rekonštrukcia miestnych komunikácií  x x x     
A 1.1.1.5 Vybudovanie pešej zóny v centre obce  x x x x x x x 

A 1.1.2.1 
Zvýšenie frekvencie liniek železničnej a 

autobusovej dopravy  
 x       

A 1.1.3.1 
Rozširovanie siete cyklotrás a ich 

systematická údržba 
 x x x x x x x 

A 1.1.4.1 

Vybudovanie výstražnej svetelnej 

signalizácie na železničných priecestiach a 

na trase navrhovaného obchvatu obce a na 

komunikáciách do obcí Láb a Zohor 

       x 

A 1.2.1.1 
Rozširovanie plynovej rozvodnej siete v 

zmysle ÚPO  
 x x x x x x x 

A 1.2.1.2 

Pokračovanie v prevádzaní vzdušných 

liniek elektrického vedenia v intraviláne 

obce pod zem 
x x       

A 2.1.1.1 Vybudovanie priemyselného parku x x x x x x x x 

A 2.2.1.1. 
Vytváranie podmienok pre výstavbu 

nových domov 
x x x x x x x x 

A 2.3.1.1 

Zachovať trend úverového nezaťažovania a 

dlhodobo vyrovnaného rozpočtu obce a 

racionálne zvažovať mieru kapitálových 

výdavkov 

x x x x x x x x 

A 2.3.1.2 Lepšie zhodnocovanie aktív obce  x x x x x x x x 

A 2.3.1.3 

Posúdenie možností predaja správy a 

vlastníctva kanalizačnej sústavy, vrátane 

nehnuteľností, strojov a zariadení 

súvisiacich s nakladaním s odpadovými 

vodami  

x x x x x x x x 

A 2.3.1.4 

Aktívne angažovanie sa samosprávy  v 

riešení neplynúcich príjmov z dane z 

pozemkov vo vlastníctve (resp. správe) 

štátu 

x x x x x x x x 

A 2.3.2.1 

Racionálne a s ekonomickými odhadmi 

prehodnocovať dopady obecných regulácií 

na ekonomickú situáciu obyvateľov obce a 

podnikateľského prostredia 

x x x x x x x x 

A 2.3.2.2 

Aktivity smerujúce k vyrovnaniu možností 

prístupu k finančným zdrojom EÚ na 

investície do infraštruktúry obce 
x x x x x x x x 

A 2.3.3.1 
Maximalizovať rozsah informácií na 

internetovej stránke obce 
x x x x x x x x 

A 2.3.3.2 
Pokračovať vo vydávaní občasníka 

Vysočan 
x x x x x x x x 
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A 2.3.4.1 
Pokračovanie v rekonštrukcii obecného 

úradu 
x x x x x x x x 

SOCIÁLNA OBLASŤ 
A 3.1.1.1 Vybudovanie stacionára pre seniorov   x x     
A 3.1.2.1 Rekonštrukcia základnej školy  x       

A 3.1.2.2 
Modernizácia jazykovej, technickej a 

prírodovednej učebne ZŠ 
 x x      

A 3.1.2.3 Rekonštrukcia školských ihrísk  x x      
A 3.1.2.4 Rekonštrukcia materskej školy   x x     

A 3.1.3.1 
Rekonštrukcia kostola a oprava sakrálnych 

pamiatok 
  x x x x x x 

A 3.1.3.2 
Rekonštrukcia kultúrneho a spoločného 

strediska 
 x x x     

A 3.1.3.3 Revitalizácia futbalového štadióna   x      

A 3.1.3.4 

Vytvorenie podmienok pre využitie vodnej 

cesty Moravy pre cestovný ruch a 

voľnočasové aktivity a pre umiestnenie 

športovo-turistického prístavu (lodenice) 

   x     

A 3.1.3.5 
Výstavba vysunutej lávky cez rieku 

Moravu 
  x x     

A 3.1.4.1 
Revitalizácia námestia, zelene a drobnej 

architektúry 
 x x x     

A 4.1.1.1 Zriadenie obecnej polície        x 
A 4.1.1.2 Rozšírenie kamerového systému obce   x       

A 4.1.1.3 
Rekonštrukcia a dobudovanie verejného 

osvetlenie 
  x x     

ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ 

A 5.1.1.1 
Rekonštrukcia a dobudovanie rozvodnej 

vodovodnej siete 
 x x x x x x x 

A 5.1.2.1 
Pokračovanie v realizácii projektu odvodu 

dažďovej vody sústavou potrubí z obce  
 x x      

A 5.1.2.2 Dobudovanie kanalizácie v obci   x x x x x x x 

A 5.1.2.3 
Dokončenie rekonštrukcie 1 linky ČOV a 

prečerpávacích staníc kanalizačnej siete 
 x x      

A 5.1.2.4 
Rekonštrukcia systému splaškovej 

gravitačnej kanalizácie Presskan 
  x x x x x x 

A 5.1.2.5 

Vytvorenie predpokladov pre čistenie vôd v 

samostatnej ČOV vybudovanej v lokalite 

Nandin Dvor 
 x x x x x   

A 6.1.1.1 Rekultivácia bývalej skládky odpadu  x x x x x x x 

A 6.1.1.2 

Odstraňovanie nelegálnych skládok 

odpadu, čistenie krajníc príjazdových ciest, 

cyklotrás a okolia 
x x       

A 6.1.1.3 
Vybudovanie zberného odpadového dvora 

a linky na spracovanie biomasy 
 x x x     

A 6.1.1.4 

Výchova obyvateľstva k tvorbe a ochrane 

životného prostredia s dôrazom na 

zavádzanie systémov zhodnocovania 

odpadov a prevenciu pred vytváraním 

nelegálnych skládok odpadu 

x x x x x x x x 

A 6.1.1.5 
Spracovanie Programu odpadového 

hospodárstva  
x        

A 7.1.1.1 Spevnenie hrádze rieky Morava  x x x x x x x 
A 7.1.1.2 Vybudovanie protipovodňovej zbrojnice   x x x x   

Počet aktivít v danom roku 15 35 37 33 23 23 22 24 
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5.4 MONITOROVANIE A HODNOTENIE  

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vysoká pri Morave je dokument, 

ktorý po schválení obecným zastupiteľstvom sa stáva významným faktorom koncepčného 

rozvoja obce. V zmysle platnej legislatívy je úlohou obecného zastupiteľstva aj kontrola, 

monitoring a hodnotenie plnenia stanovených cieľov schváleného Programu rozvoja obce. 

Obecné zastupiteľstvo ustanoví monitorovací výbor. Ten bude mať za úlohu: 

1. spracovať a zaslať monitorovaciu správu a hodnotenie plnenia akčných plánov Programu 

rozvoja obce za príslušný rok každoročne v stanovenom termíne (do 31.5 za predošlý 

kalendárny rok) na Bratislavský samosprávny kraj 

2. prezentovať monitorovaciu správu Programu rozvoja obce pred obecným 

zastupiteľstvom, 

3. zabezpečiť informovanosť verejnosti o programe a jeho plnení, 

4. pripravovať návrhy na aktualizáciu akčných plánov Programu rozvoja obce na základe 

výsledkov monitorovacej správy, podnetov obecného zastupiteľstva, verejnosti a pod. 

Pre každé opatrenie navrhnuté v Programe rozvoja obce – časť „Akčné plány“ je uvedený 

minimálne jeden indikátor. Ten slúži pre monitoring jeho plnenia. Vyhodnotením indikátorov 

sa pomocou monitorovacích formulárov sleduje miera plnenia danej aktivity.  

Monitorovanie a priebežné hodnotenie bude vykonávané pravidelne v ročných intervaloch. 

Súčasťou monitorovacej správy sú monitorovacie formuláre, ktoré sa vypĺňajú pre každú 

aktivitu samostatne. V monitorovacom formulári sa sleduje najmä miera plnenia danej 

aktivity v porovnaní s plánovanými hodnotami ukazovateľov. 

Ako možné spôsoby overenia plnenia stanovených ukazovateľov možno uviesť napr. fyzický 

zber údajov, dotazníky, rozsah dodaných tovarov a služieb, finančné ukazovatele pre 

sledovanie vstupov, rôzne špecifické indikátory jednotlivých aktivít a pod. 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vysoká pri Morave bude po 

schválení jeho znenia v obecnom zastupiteľstve zverejnený na internetovej stránke obce 

a v tlačenej forme verejne prístupný na Obecnom úrade. Rovnako bude zverejňovaná 

každoročne spracovaná Monitorovacia správa o plnení stanovených cieľov a zaslaná na 

príslušný odbor Bratislavského samosprávneho kraja 
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Tabuľka 16: Monitorovacia správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vysoká pri Morave na roky 2015-2022 

Monitorovacia správa  

Úroveň 

prvku 

stratégie 

Názov/opis projektu 

Plánovaný 

termín 

realizácie 

Rozpočet 

obce 

Externé 

zdroje 

Ukazovateľ 
Princíp 

výberu 

Slovný popis hodnotenia 

plnenia aktivity 

Opatrenie 

PHSR 

BSK 2014-

2020 

Názov 

ukazovateľa 

Plánovaná 

hodnota 

Splnená 

hodnota 

HOSPODÁRSKA OBLASŤ 
Oblasť 1 Základná infraštruktúra 

Cieľ 1.1 Zintenzívnenie dopravy a zlepšenie stavu dopravnej infraštruktúry 
O 1.1 1 Zlepšenie stavu cestnej dopravy a miestnych komunikácií 

A 1.1.1.1 

Riešenie novej trasy 

prieťahu cesty III / 00239 

na východnom okraji obce 

na rozhraní novej zástavby 

a extravilánu 

2016 

  

  

   

O7 

A 1.1.1.2 

Zlepšenie stavu a údržby 

hlavného cestného ťahu 

III. triedy cez obec 

2017-2018 

  dĺžka 

rekonštruovan

ej 

komunikácie / 

km 

2,4 km 

   

O7 

A 1.1.1.3 

Vybudovanie pripojenia 

na diaľnicu D2 z cesty III / 

00239 Stupava - Záhorská 

Ves 

2022 

  dĺžka 

vybudovaného 

pripojenie / 

km 

1 km 

   

O7 

A 1.1.1.4 
Rekonštrukcia miestnych 

komunikácií 
2016-2018 200 000 € 

 dĺžka 

rekonštruovan

ej 

komunikácie / 

km 

12 km 

   

O7 

A 1.1.1.5 
Vybudovanie pešej zóny v 

centre obce 
2016-2022 40 000 €  dĺžka pešej 

zóny / km 
0,4 km    O7 

O 1.1 2 Zintenzívnenie verejnej hromadnej dopravy 

A 1.1.2.1 

Zvýšenie frekvencie liniek 

železničnej a autobusovej 

dopravy  

2016 

  linky 

autobusovej a 

železničnej 

dopravy / 

počet 

6 

   

O7 

O 1.1 3 Skvalitnenie cyklistickej dopravy 
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A 1.1.3.1 

Rozširovanie siete 

cyklotrás a ich 

systematická údržba 

2016-2022 

  nové 

cyklotrasy / 

počet 

1 
   

O7 
dĺžka nových 

cyklotrás / km 
6 km 

O 1.1 4 Zvýšenie bezpečnosti v doprave 

A 1.1.4.1 

Vybudovanie výstražnej 

svetelnej signalizácie na 

železničných priecestiach 

a na trase navrhovaného 

obchvatu obce a na 

komunikáciách do obcí 

Láb a Zohor 

2022 

 

ŽSR 

dopravné 

nehody / počet 

 
2 

   

O7 

Cieľ 1.2. Dobudovanie technickej infraštruktúry 
O 1.2 1 Zásobovanie  plynom a energiou 

A 1.2.1.1 

Rozširovanie plynovej 

rozvodnej siete v zmysle 

ÚPO  

2016-2022 
 

SPP 

dĺžka 

plynovej siete 

/ km 

 
   

O7 

A 1.2.1.2 

Pokračovanie v prevádzaní 

vzdušných liniek 

elektrického vedenia v 

intraviláne obce pod zem 

2015-2016 

 

ZES 

dĺžka 

prevedeného 

elektrického 

vedenia / km 

 

   

O7 

Oblasť 2  Podnikateľské prostredie a územný rozvoj 

Cieľ 2.1 Rozvoj podnikateľského prostredia v obci 
O 2.1.1 Skvalitnenie podmienok pre rozvoj podnikateľskej činnosti 

A 2.1.1.1 
Vybudovanie 

priemyselného parku 
2015-2022 

  podnikateľské 

subjekty / 

počet 

6 
   

O3 
pracovné 

miesta / počet 
200 

Cieľ 2.2 Zabezpečiť podmienky pre ďalší územný rozvoj obce 
O 2.2.1 Vytvoriť podmienky pre novú výstavbu v obci 

A 2.2.1.1. 
Vytváranie podmienok pre 

výstavbu nových domov 
2015-2022 30 000 €  

nové domy / 

počet 
150    O6 

Cieľ 2.3 Zefektívnenie fungovania samospráva a informovanosti občanov 
O 2.3.1. Zefektívniť rozpočtovú politiku a hospodárenie obce 

A 2.3.1.1 

Zachovať trend úverového 

nezaťažovania a dlhodobo 

vyrovnaného rozpočtu 

2015-2022 
  vyrovnaný 

rozpočet / 

A/N 

A 
   

O11 
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obce a racionálne 

zvažovať mieru 

kapitálových výdavkov 

A 2.3.1.2 
Lepšie zhodnocovanie 

aktív obce  
2015-2022   % 

zhodnotenia 
15 %    O11 

A 2.3.1.3 

Posúdenie možností 

predaja správy a 

vlastníctva kanalizačnej 

sústavy, vrátane 

nehnuteľností, strojov a 

zariadení súvisiacich s 

nakladaním s odpadovými 

vodami  

2015-2022 

  

predaj 

kanalizačnej 

sústavy / A/N 

A 

   

O11 

A 2.3.1.4 

Aktívne angažovanie sa 

samosprávy  v riešení 

neplynúcich príjmov z 

dane z pozemkov vo 

vlastníctve (resp. správe) 

štátu 

2015-2022 

  

výška príjmov 

/ Eur 
20 000 € 

   

O11 

O 2.3.2 Zefektívniť regulačné opatrenia obce 

A 2.3.2.1 

Racionálne a s 

ekonomickými odhadmi 

prehodnocovať dopady 

obecných regulácií na 

ekonomickú situáciu 

obyvateľov obce a 

podnikateľského 

prostredia 

2015-2022 

  

prehodnotené 

regulácie / 

počet 

2 

   

O11 

A 2.3.2.2 

Aktivity smerujúce k 

vyrovnaniu možností 

prístupu k finančným 

zdrojom EÚ na investície 

do infraštruktúry obce 

2015-2022 5 000 € 

 

vypracovanie 

štúdie 
1 

   

O11 

O 2.3.3. Dostupnosť informácií 

A 2.3.3.1 

Maximalizovať rozsah 

informácií na internetovej 

stránke obce 

2015-2022 2 000 € 
 aktualizácia / 

počet 
200 

   
O11 

A 2.3.3.2 
Pokračovať vo vydávaní 

občasníka Vysočan 
2015-2022 1 500 €  počet vydaní 3 ročne    O11 

O 2.3.4 Skvalitnenie podmienok pre výkon samosprávy 
A 2.3.4.1 Pokračovanie v rekon- 2016-2017  120 000 € A/N A    O4 
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štrukcii obec. úradu 

SOCIÁLNA OBLASŤ 
Oblasť 3  Sociálny rozvoj a kvalita života 

Cieľ 3.1 Zlepšenie a dobudovanie občianskej infraštruktúry a vybavenosti 
O 3.1 1  Rozšírenie služieb sociálnej starostlivosti 
A. 3.1.1.1 

Vybudovanie stacionára 

pre seniorov 
2017-2018 

 

300 000 € 

kapacita 

stacionáru / 

osoba 

12 

   

O9 

O 3.1.2 Skvalitnenie podmienok pre vzdelávanie 

A 3.1.2.1 
Rekonštrukcia základnej 

školy 
2016 

 
196 000 € 

zníženie 

spotreby 

energie / KWh 

950 KWh 
   

O4 

A 3.1.2.2 

Modernizácia jazykovej, 

technickej a prírodovednej 

učebne ZŠ  

2016-2017 
 

60 000 

Počet 

zmodernizova

ných učební 

3 
   

O10 

A 3.1.2.3 
Rekonštrukcia školských 

ihrísk 
2016-2017 

 
82 000 € 

kapacita 

základnej 

školy / žiak 

260 
   

O10 

A 3.1.2.4 
Rekonštrukcia materskej 

školy 
2017-2018 

 
100 000 € 

zníženie 

spotreby 

energie / KWh 

1110 KWh 
   

O4 

O 3.1 3  Zlepšenie spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia obyvateľov obce a rozvoj cezhraničnej spolupráce 

A 3.1.3.1 

Rekonštrukcia kostola a 

oprava sakrálnych 

pamiatok 

2015-2022   
objekt, areál / 

počet 
1 

   
O9 

A 3.1.3.2 
Rekonštrukcia kultúrneho 

a spoločného strediska 
2016-2018  230 000 € 

zníženie 

spotreby 

energie / KWh 

700 KWh 
   

O4 

A 3.1.3.3 
Revitalizácia futbalového 

štadióna 
2017 40000 €  

športové 

podujatia / 

počet 

200 
   

O9 

A 3.1.3.4 

Vytvorenie podmienok pre 

využitie vodnej cesty 

Moravy pre cestovný ruch 

a voľnočasové aktivity a 

pre umiestnenie športovo-

turistického prístavu 

(lodenice) 

2018  350 000 € počet 1 

   

O3 

A.3.1.3.5 Vybudovanie vysunutej 2017-2018  2 500 000 € počet 1    O3 
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lávky cez rieku Moravu 

O 3.1.4  Skvalitnenie prostredia obce 

A 3.1.4.1 

Revitalizácia námestia, 

zelene a drobnej 

architektúry 

2016-2018 
 

80 000 € 
objekt, areál / 

počet 
1 

   
O6 

Oblasť 4  Bezpečnosť a ochrana majetku 

Cieľ 4.1 Zvýšenie bezpečnosti v obci a ochrana majetku 
O 4.1.1 Zvýšenie bezpečnosti v obci eliminovaním prejavov kriminálneho správania a vandalizmu 

A 4.1.1.1 Zriadenie obecnej polície 2022   
zriadenie OP / 

A/N 
A    O9 

A 4.1.1.2 
Rozšírenie kamerového 

systému obce  
2016  17 500 € kamery /počet 5    O9 

A 4.1.1.3 

Rekonštrukcia a 

dobudovanie verejného 

osvetlenie 

2016-2018 

 

400 000 € 

dĺžka 

verejného 

osvetlenia/ km 

7 km 
   

O9 
pouličné 

lampy / počet 
390 

ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ 
Oblasť 5 Environmentálna infraštruktúra 

Cieľ 5.1 Dobudovanie environmentálnej infraštruktúry 
O 5.1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou 

A 5.1.1.1 

Rekonštrukcia a 

dobudovanie rozvodnej 

vodovodnej siete 

2016-2020 
 

BVS 

dĺžka 

vodovodnej 

siete / km 

 
   

O7 

O 5.1 2 Rozvoj kanalizačných služieb a čistenie odpadových vôd 

A 5.1.2.1 

Pokračovanie v realizácii 

projektu odvodu dažďovej 

vody sústavou potrubí z 

obce  

2016-2017 

 

1 800 000 € 

plocha 

odvodneného 

územia / km2 

4 km 

   

O7 

A 5.1.2.2 
Dobudovanie kanalizácie 

v obci  
2016-2022 

 
3 100 000 € 

dĺžka 

kanalizačnej 

siete / km 

7 km 
   

O7 

A 5.1.2.3 

Dokončenie rekonštrukcie 

1 linky ČOV a 

prečerpávacích staníc 

kanalizačnej siete 

2016-2017 

 

80 000 € 

objem 

prečistenej 

vody / m3 

60000 m3 

   

O7 

A 5.1.2.4 
Rekonštrukcia systému 

splaškovej gravitačnej 
2017-2020  200 000 € 

dĺžka 

kanalizačnej 
1,2 km    O7 



Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  

obce Vysoká pri Morave na roky 2015-2022 

 
 

79 
 

 

kanalizácie Presskan siete / km 

A 5.1.2.5 

Vytvorenie predpokladov 

pre čistenie vôd v 

samostatnej ČOV v 

lokalite Nandin Dvor 

2016-2020 

 

 

objem 

prečistenej 

vody / m3 

 

   

O7 

Oblasť 6 Odpadové hospodárstvo 

Cieľ 6.1 Zefektívniť odpadové hospodárstvo 
O 6.1.1 Skvalitnenie odpadového hospodárstva a zhodnocovania odpadov 

A 6.1.1.1 
Rekultivácia bývalej 

skládky odpadu 
2016-2022   

rekultivácia / 

A/N 
A    O6 

A 6.1.1.2 

Odstraňovanie 

nelegálnych skládok 

odpadu, čistenie krajníc 

príjazdových ciest, 

cyklotrás a okolia 

2015-2016 10 000 €  

odstránená 

skládka / 

počet 

16 

   

O6 

A 6.1.1.3 

Vybudovanie zberného 

odpadového dvora a linky 

na spracovanie biomasy 

2016-2018  280 000 € 

objem odpadu 

/ t 
150 t    

O6 
objem 

biomasy / t 
85 t 

A 6.1.1.4 

Výchova obyvateľstva k 

tvorbe a ochrane 

životného prostredia s 

dôrazom na zavádzanie 

systémov zhodnocovania 

odpadov a prevenciu pred 

vytváraním nelegálnych 

skládok odpadu 

2015-2022 1 000 €  
prednášky / 

počet 
2 

   

O6 

A 6.1.1.5 
Spracovanie Programu 

odpadového hospodárstva  
2015 5 000 €  

spracovanie 

POH / A/N 
A    O6 

Oblasť 7 Ochrana pred povodňami 

Cieľ 7.1 Zvýšenie ochrany obyvateľov pred povodňami 
O 7.1.1. Zvýšenie ochrany životov a majetku eliminovaním povodňových rizík 

A 7.1.1.1 
Spevnenie hrádze rieky 

Morava 
2016-2022  SVP, š.p. 

spevnená 

plocha / km2 
10 km2    O5 

A.7 1.1.2 
Vybudovanie 

protipovodňovej zbrojnice 
2017-2020  500 000 € počet A    O5 
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6 FINANČNÝ PLÁN 
 

Finančná časť obsahuje odhadované finančné náklady na realizáciu jednotlivých opatrení 

a aktivít programu rozvoja obce Vysoká pri Morave. Podľa predpokladaného zdroja 

financovania sú tieto aktivity zaradené do dvoch kategórií. Prvú tvoria aktivity, ktoré sú 

v plnom rozsahu financované z rozpočtu obce a druhú aktivity, na financovanie ktorých bude 

možné využiť aj externé zdroje. Výška spolufinancovania zo strany rozpočtu obce bude 

rôzna, v závislosti od typu projektu. Špecifickú kategóriu predstavujú tie aktivity, u ktorých 

nie sú odhadované náklady zatiaľ špecifikované a je im priradená hodnota 0 Eur. 

 

Tabuľka 17: Odhadované náklady podľa zdroja financovania 

Kód 

aktivity 
Názov aktivity 

Viac zdrojové financovanie  

Celkové 

náklady 

v € 

Verejné zdroje 
Súkromné 

zdroje Obec VUC Štát EÚ Spolu 

Oblasť 1 Základná infraštruktúra 

A 1.1.1.1 

Riešenie novej trasy 

prieťahu cesty III / 00239 

na východnom okraji obce 

na rozhraní novej zástavby 

a extravilánu 

0       

A 1.1.1.2 

Zlepšenie stavu a údržby 

hlavného cestného ťahu III. 

triedy cez obec 

0       

A 1.1.1.3 

Vybudovanie pripojenia na 

diaľnicu D2 z cesty III / 

00239 Stupava - Záhorská 

Ves 

0       

A 1.1.1.4 
Rekonštrukcia miestnych 

komunikácií 
200 000 200 000      

A 1.1.1.5 
Vybudovanie pešej zóny v 

centre obce 
40 000 40 000      

A 1.1.2.1 

Zvýšenie frekvencie liniek 

železničnej a autobusovej 

dopravy  

0       

A 1.1.3.1 
Rozširovanie siete cyklotrás 

a ich systematická údržba 
0       

A 1.1.4.1 

Vybudovanie výstražnej 

svetelnej signalizácie na 

železničných priecestiach a 

na trase navrhovaného 

obchvatu obce a na 

komunikáciách do obcí Láb 

a Zohor 

0      ŽSR 

A 1.2.1.1 

Rozširovanie plynovej 

rozvodnej siete v zmysle 

ÚPD 

0      SPP 

A 1.2.1.2 

Pokračovanie v prevádzaní 

vzdušných liniek 

elektrického vedenia v 

intraviláne obce pod zem 

0      ZSE 

Oblasť 2 Podnikateľské prostredie a územný rozvoj 

A 2.1.1.1 
Vybudovanie 

priemyselného parku 
0       

A 2.2.1.1. 
Vytváranie podmienok pre 

výstavbu nových domov 
30 000 30 000      

A 2.3.1.1 
Zachovať trend úverového 

nezaťažovania a dlhodobo 
0       
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vyrovnaného rozpočtu obce 

a racionálne zvažovať mieru 

kapitálových výdavkov 

A 2.3.1.2 
Lepšie zhodnocovanie aktív 

obce  
0       

A 2.3.1.3 

Posúdenie možností predaja 

správy a vlastníctva 

kanalizačnej sústavy, 

vrátane nehnuteľností, 

strojov a zariadení 

súvisiacich s nakladaním s 

odpadovými vodami  

0       

A 2.3.1.4 

Aktívne angažovanie sa 

samosprávy  v riešení 

neplynúcich príjmov z dane 

z pozemkov vo vlastníctve 

(resp. správe) štátu 

0       

A 2.3.2.1 

Racionálne a s 

ekonomickými odhadmi 

prehodnocovať dopady 

obecných regulácií na 

ekonomickú situáciu 

obyvateľov obce a 

podnikateľského prostredia 

0       

A 2.3.2.2 

Aktivity smerujúce k 

vyrovnaniu možností 

prístupu k finančným 

zdrojom EÚ na investície 

do infraštruktúry obce 

5 000 5 000      

A 2.3.3.1 

Maximalizovať rozsah 

informácií na internetovej 

stránke obce 

2 000 2 000      

A 2.3.3.2 
Pokračovať vo vydávaní 

občasníka Vysočan 
1 500 1 500      

A 2.3.4.1 

Pokračovanie 

v rekonštrukcii obecného 

úradu 

120 000   120 000    

Oblasť 3 Občianska infraštruktúra a vybavenosť 
A. 3.1.1.1 Vybudovanie stacionára pre 

seniorov 
300 000 300 000    

  

A 3.1.2.1 
Rekonštrukcia základnej 

školy 
196 000 9800   186 200 

  

A 3.1.2.2 

Modernizácia jazykovej, 

technickej a prírodovednej 

učebne ZŠ 

60 000 3000   57 000 

  

A 3.1.2.3 
Rekonštrukcia školských 

ihrísk 
82 000   82 000  

  

A 3.1.2.4 
Rekonštrukcia materskej 

školy 
100 000   100 000  

  

A 3.1.3.1 
Rekonštrukcia kostola a 

oprava sakrálnych pamiatok 
0     

  

A 3.1.3.2 
Rekonštrukcia kultúrneho a 

spoločného strediska 
230 000   230 000  

  

A 3.1.3.3 
Revitalizácia futbalového 

štadióna 
40 000 40 000    

  

A 3.1.3.4 

Vytvorenie podmienok pre 

využitie vodnej cesty 

Moravy pre cestovný ruch a 

voľnočasové aktivity a pre 

umiestnenie športovo-

turistického prístavu 

(lodenice) 

350 000   350 000  

  

A.3.1.3.5 
Vybudovanie vysunutej 

lávky cez rieku Moravu 
2 500 000 125 000   2 375 000 
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A 3.1.4.1 

Revitalizácia námestia, 

zelene a drobnej 

architektúry 

80 000    80 000 

  

A 4.1.1.1 Zriadenie obecnej polície 0       

Oblasť 4 Bezpečnosť a ochrana majetku 

A 4.1.1.2 
Rozšírenie kamerového 

systému obce  
17 500   17 500 

   

A 4.1.1.3 

Rekonštrukcia a 

dobudovanie verejného 

osvetlenie 

400 000   400 000 

   

Oblasť 5 Environmentálna infraštruktúra 

A 5.1.1.1 

Rekonštrukcia a 

dobudovanie rozvodnej 

vodovodnej siete 

0       

A 5.2.2.1 

Pokračovanie v realizácii 

projektu odvodu dažďovej 

vody sústavou potrubí z 

obce  

1 800 000   1 800 000    

A 5.2.2.2 
Dobudovanie kanalizácie v 

obci  
3 100 000   3 100 000    

A 5.2.2.3 

Dokončenie rekonštrukcie 1 

linky ČOV a 

prečerpávacích staníc 

kanalizačnej siete 

80 000   80 000    

A5.2.2.4 

Rekonštrukcia systému 

splaškovej gravitačnej 

kanalizácie Presskan 

200 000   200 000    

A 5.2.2.5 

Vytvorenie predpokladov 

pre čistenie vôd v 

samostatnej ČOV 

vybudovanej v lokalite 

Nandin Dvor 

0       

Oblasť 6 Odpadové hospodárstvo 

A 6.1.1.1 
Rekultivácia bývalej 

skládky odpadu 
0      

 

A 6.1.1.2 

Odstraňovanie nelegálnych 

skládok odpadu, čistenie 

krajníc príjazdových ciest, 

cyklotrás a okolia 

10 000 10 000     

 

A 6.1.1.3 

Vybudovanie zberného 

odpadového dvora a linky 

na spracovanie biomasy 

280 000   280 000   

 

A 6.1.1.4 

Výchova obyvateľstva k 

tvorbe a ochrane životného 

prostredia s dôrazom na 

zavádzanie systémov 

zhodnocovania odpadov a 

prevenciu pred vytváraním 

nelegálnych skládok odpadu 

1 000 1 000     

 

A 6.1.1.5 
Spracovanie Programu 

odpadového hospodárstva  
5 000 5 000     

 

Oblasť 7 Ochrana pred povodňami 

A 7.1.1.1 
Spevnenie hrádze rieky 

Morava 
0     

  

A.7 1.1.2 
Vybudovanie 

protipovodňovej zbrojnice 
500 000    500 000 

  

Spolu 10 730 000 772 300 0 6 759 500 3 198 200   
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Tabuľka 18: Odhadované náklady podľa roku financovania 

Kód 

aktivity 
Názov aktivity 

Rok (v tis. Eur) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

HOSPODÁRSKA OBLASŤ 

A 1.1.1.1 

Riešenie novej trasy prieťahu 

cesty III / 00239 na východnom 

okraji obce na rozhraní novej 

zástavby a extravilánu 

        

A 1.1.1.2 

Zlepšenie stavu a údržby 

hlavného cestného ťahu III. 

triedy cez obec 
        

A 1.1.1.3 

Vybudovanie pripojenia na 

diaľnicu D2 z cesty III / 00239 

Stupava - Záhorská Ves 
        

A 1.1.1.4 
Rekonštrukcia miestnych 

komunikácií 
  100 100     

A 1.1.1.5 
Vybudovanie pešej zóny v centre 

obce 
 5 5 6 6 6 6 6 

A 1.1.2.1 

Zvýšenie frekvencie liniek 

železničnej a autobusovej 

dopravy  
        

A 1.1.3.1 
Rozširovanie siete cyklotrás a 

ich systematická údržba 
        

A 1.1.4.1 

Vybudovanie výstražnej 

svetelnej signalizácie na 

železničných priecestiach a na 

trase navrhovaného obchvatu 

obce a na komunikáciách do obcí 

Láb a Zohor 

        

A 1.2.1.1 
Rozširovanie plynovej rozvodnej 

siete v zmysle ÚPO  
        

A 1.2.1.2 

Pokračovanie v prevádzaní 

vzdušných liniek elektrického 

vedenia v intraviláne obce pod 

zem 

        

A 2.1.1.1 
Vybudovanie priemyselného 

parku 
        

A 2.2.1.1. 
Vytváranie podmienok pre 

výstavbu nových domov 
4 4 4 4 4 4 3 3 

A 2.3.1.1 

Zachovať trend úverového 

nezaťažovania a dlhodobo 

vyrovnaného rozpočtu obce a 

racionálne zvažovať mieru 

kapitálových výdavkov 

        

A 2.3.1.2 Lepšie zhodnocovanie aktív obce          

A 2.3.1.3 

Posúdenie možností predaja 

správy a vlastníctva kanalizačnej 

sústavy, vrátane nehnuteľností, 

strojov a zariadení súvisiacich s 

nakladaním s odpadovými 

vodami  

        

A 2.3.1.4 

Aktívne angažovanie sa 

samosprávy  v riešení 

neplynúcich príjmov z dane z 

pozemkov vo vlastníctve (resp. 

správe) štátu 

        

A 2.3.2.1 

Racionálne a s ekonomickými 

odhadmi prehodnocovať dopady 

obecných regulácií na 

ekonomickú situáciu obyvateľov 

obce a podnikateľského 

prostredia 

        

A 2.3.2.2 Aktivity smerujúce k vyrovnaniu  5       
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možností prístupu k finančným 

zdrojom EÚ na investície do 

infraštruktúry obce 

A 2.3.3.1 

Maximalizovať rozsah 

informácií na internetovej 

stránke obce 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

A 2.3.3.2 
Pokračovať vo vydávaní 

občasníka Vysočan 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15 

A 2.3.4.1 
Pokračovanie v rekonštrukcii 

obecného úradu 
 60 60      

SOCIÁLNA OBLASŤ 

A 3.1.1.1 
Vybudovanie stacionára pre 

seniorov 
  150 150     

A 3.1.2.1 Rekonštrukcia základnej školy  196       

A 3.1.2.2 

Modernizácia jazykovej, 

technickej a prírodovednej 

učebne ZŠ 
  60      

A 3.1.2.3 Rekonštrukcia školských ihrísk  40 42      

A 3.1.2.4 Rekonštrukcia materskej školy   50 50     

A 3.1.3.1 
Rekonštrukcia kostola a oprava 

sakrálnych pamiatok 
        

A 3.1.3.2 
Rekonštrukcia kultúrneho a 

spoločného strediska 
 70 70 90     

A 3.1.3.3 
Revitalizácia futbalového 

štadióna 
  40      

A 3.1.3.4 

Vytvorenie podmienok pre 

využitie vodnej cesty Moravy 

pre cestovný ruch a voľnočasové 

aktivity a pre umiestnenie 

športovo-turistického prístavu 

(lodenice) 

   350     

A 3.1.3.5 
Výstavba vysunutej lávky cez 

rieku Moravu 
 1000 1500      

A 3.1.4.1 
Revitalizácia námestia, zelene a 

drobnej architektúry 
 30 30 20     

A 4.1.1.1 Zriadenie obecnej polície         

A 4.1.1.2 
Rozšírenie kamerového systému 

obce  
 17,5       

A 4.1.1.3 
Rekonštrukcia a dobudovanie 

verejného osvetlenie 
 150 150 100     

ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ 

A 5.1.1.1 
Rekonštrukcia a dobudovanie 

rozvodnej vodovodnej siete 
        

A 5.1.2.1 

Pokračovanie v realizácii 

projektu odvodu dažďovej vody 

sústavou potrubí z obce  
900 900       

A 5.1.2.2 Dobudovanie kanalizácie v obci   400 400 400 400 400 500 600 

A 5.1.2.3 

Dokončenie rekonštrukcie 1 

linky ČOV a prečerpávacích 

staníc kanalizačnej siete 
 40 40      

A 5.1.2.4 

Rekonštrukcia systému 

splaškovej gravitačnej 

kanalizácie Presskan 
        

A 5.1.2.5 

Vytvorenie predpokladov pre 

čistenie vôd v samostatnej ČOV 

vybudovanej v lokalite Nandin 

Dvor 

  40 40 40 40 40  

A 6.1.1.1 
Rekultivácia bývalej skládky 

odpadu 
        

A 6.1.1.2 

Odstraňovanie nelegálnych 

skládok odpadu, čistenie krajníc 

príjazdových ciest, cyklotrás a 

okolia 

5 5       
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A 6.1.1.3 

Vybudovanie zberného 

odpadového dvora a linky na 

spracovanie biomasy 
 90 90 100     

A 6.1.1.4 

Výchova obyvateľstva k tvorbe a 

ochrane životného prostredia s 

dôrazom na zavádzanie 

systémov zhodnocovania 

odpadov a prevenciu pred 

vytváraním nelegálnych skládok 

odpadu 

0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

A 6.1.1.5 
Spracovanie Programu 

odpadového hospodárstva  
5        

A 7.1.1.1 Spevnenie hrádze rieky Morava         

A 7.1.1.2 
Vybudovanie protipovodňovej 

zbrojnice 
  100 100 150 150   

 

 

Prioritná oblasť 
Rok (v tis. Eur) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Spolu 

HOSPODÁRSKA 

OBLASŤ  
4,5 74,5 169,5 110,5 10,4 10,4 9,35 9,35 398,5 

1. Základná 

infraštruktúra 
 5 105 106 6 6 6 6 240 

2. Podnikateľské 

prostredie 

a územný rozvoj 

4,5 69,5 64,5 4,5 4,4 4,4 3,35 3,35 158,5 

SOCIÁLNA 

OBLASŤ  
 1503,5 2092 760     4355,5 

3. Občianska 

infraštruktúra a 

vybavenosť 

 1336 1942 660     3938 

4. Bezpečnosť 

a ochrana 

majetku 

 167,5 150 100     417,5 

ENVIRONMENTÁL

NA OBLASŤ 
910,125 1435,125 620,125 590,125 490,125 490,125 540,125 600,128 5976 

5. Environmentálna 

infraštruktúra 
900 1340 480 440 440 440 540 600 5180 

6. Odpadové 

hospodárstvo 
10,125 95,125 90,125 100,125 0,125 0,125 0,125 0,125 296 

7. Ochrana pred 

povodňami 
  100 100 150 150   500 

SPOLU 914,625 3013,125 2881,625 1460,625 500,525 500,525 549,475 609,478 10730 
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6.1 FINANČNÝ RÁMEC 

Finančný rámec pre realizáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vysoká pri Morave na roky 2015-2022 

Názov opatrenia Kód a názov projektu/aktivity 

Klasifikácia 

stavieb - 

trieda 

Hlavný 

ukazovateľ-

výsledku, 

dopadu 

Termín 

začatia a 

ukončeni

a 

realizáci

e 

projektu 

/ aktivity 

RN Spolu 

Verejné 

zdroje 

celkom 

Verejné zdroje 

Súkro

mné 

zdroje 

Úver

ové 

zdroj

e 
Opatrenie 

PHSR BSK 

2014-2020 

Národné 

celkom  

EÚ (EŠIF) 

celkom 

mesiac/r

ok - 

mesiac/r

ok 

a=b+e+f b=c+d c d e f 

 

HOSPODÁRSKA OBLASŤ 

1 Základná infraštruktúra 
1.1 Doprava a dopravná infraštruktúra 

Opatrenie 1.1.1 

 1.1.1.1 Riešenie novej trasy prieťahu 

cesty III / 00139 na východnom okraji 

obce na rozhraní novej zástavby a 

extravilánu 

2112 - 

Miestne 

komunikácie 
 

2016 
      

O7 

1.1.1.2 Zlepšenie stavu a údržby 

hlavného cestného ťahu III. triedy cez 

obec 

2112 - 

Miestne 

komunikácie 

dĺžka 

rekonštruovane

j komunikácie / 

km 

2017             

2018       
O7 

1.1.1.3 Vybudovanie pripojenia na 

diaľnicu D1 z cesty III / 00139 

Stupava - Záhorská Ves 

2111 - Cestné 

komunikácie 

dĺžka 

vybudovaného 

pripojenia / km 

2022 
      

O7 

1.1.1.4 Rekonštrukcia miestnych 

komunikácií 

2112 - 

Miestne 

komunikácie 

dĺžka 

rekonštruovane

j komunikácie / 

km 

2016             

2018 
200 000 € 200 000 € 200 000 € 

   
O7 

1.1.1.5 Vybudovanie pešej zóny v 

centre obce  

dĺžka pešej 

zóny / km 

2016             

2022 
40 000 € 40 000 € 40 000 € 

   
O7 

Opatrenie 1.1.2 
1.1.2.1 Zvýšenie frekvencie liniek 

železničnej a autobusovej dopravy   

linky 

autobusovej a 

železničnej 

2016 
      

O7 
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dopravy / počet 

Opatrenie 1.1.3 
1.1.3.1 Rozširovanie siete cyklotrás a 

ich systematická údržba   

nové cyklotrasy 

/ počet 2016             

2022       
O7 

dĺžka nových 

cyklotrás / km 

Opatrenie 1.1.4 

1.1.4.1 Vybudovanie výstražnej 

svetelnej signalizácie na železničných 

priecestiach a na trase navrhovaného 

obchvatu obce a na komunikáciách do 

obcí Láb a Zohor 

2122 - 

Ostatné dráhy 

dopravné 

nehody / počet 
2022 

      
O7 

1.2 Technická infraštruktúra 

Opatrenie 1.2.1 

1.2.1.1 Rozširovanie plynovej 

rozvodnej siete v zmysle ÚPD 

2221 - 

Miestne 

plynovody 

dĺžka plynovej 

siete / km 

2016             

2022       
O7 

1.2.1.2 Pokračovanie v prevádzaní 

vzdušných liniek elektrického vedenia 

v intraviláne obce pod zem 

2224 - 

Miestne 

elektrické a 

telekomunika

čné rozvody a 

vedenia 

dĺžka 

prevedeného 

elektrického 

vedenia / km 

2015             

2016       
O7 

Spolu 240 000 € 240 000 € 240 000 € 
    

2 Podnikateľské prostrediea územný rozvoj 
2.1 Podnikateľské prostredie 

Opatrenie 2.1.1 
2.1.1.1 Vybudovanie priemyselného 

parku 
  

podnikateľské 

subjekty / počet 2015              

2022       
O3 

pracovné 

miesta / počet 

2.2 Územný rozvoj a prostredie obce 

Opatrenie 2.2.1 
2.2.1.1.Vytváranie podmienok pre 

výstavbu nových domov  

nové domy / 

počet 

2015          

2022 
30 000 € 30 000 € 30 000 € 

   
O6 

2.3 Samospráva a informovanosť občanov 

Opatrenie 2.3.1 

2.3.1.1 Zachovať trend úverového 

nezaťažovania a dlhodobo 

vyrovnaného rozpočtu obce a 

racionálne zvažovať mieru 

kapitálových výdavkov 

 

vyrovnaný 

rozpočet / A/N 

2015            

2022       
O11 

2.3.1.2 Lepšie zhodnocovanie aktív 

obce   

zhodnotenie / 

% 

2015           

2022       
O11 

2.3.1.3 Posúdenie možností predaja 

správy a vlastníctva kanalizačnej  

predaj 

kanalizačnej 

2016             

2022       
O11 
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sústavy, vrátane nehnuteľností, strojov 

a zariadení súvisiacich s nakladaním s 

odpadovými vodami  

sústavy / A/N 

2.3.1.4 Aktívne angažovanie sa 

samosprávy v riešení neplynúcich 

príjmov z dane z pozemkov vo 

vlastníctve (resp. správe) štátu 

 

výška príjmov / 

Eur 

2015            

2022       
O11 

Opatrenie 2.3.2 

2.3.2.1 Racionálne a s ekonomickými 

odhadmi prehodnocovať dopady 

obecných regulácií na ekonomickú 

situáciu obyvateľov obce a 

podnikateľského prostredia 

 

prehodnotené 

regulácie / 

počet 

2015           

2022       
O11 

2.3.2.2 Aktivity smerujúce k 

vyrovnaniu možností prístupu k 

finančným zdrojom EÚ na investície 

do infraštruktúry obce 

 

vypracovanie 

štúdie 

2015            

2022 
5 000 € 5 000 € 5 000 € 

   
O11 

Opatrenie 2.3.3 

2.3.3.1 Maximalizovať rozsah 

informácií na internetovej stránke obce  

aktualizácia / 

počet 

2015            

2022 
2 000 € 2 000 € 2 000 € 

   
O11 

2.3.3.2 Pokračovať vo vydávaní 

občasníka Vysočan  
 počet vydaní 

2015            

2022 
1 500 € 1 500 € 1 500 € 

   
O11 

Opatrenie 2.3.4 
2.3.4.1 Pokračovanie v rekonštrukcii 

obecného úradu 

1220 - 

Budovy pre 

administratívu 

prevádzkové 

náklady / Eur 

2016            

2017 
120 000 € 120 000 € 120 000 € 

   
O4 

Spolu 158 500 € 158 500 € 158 500 € 
    

HOSPODÁRSKA OBLASŤ spolu 398 500 € 398 500 € 398 500 € 
    

 

SOCIÁLNA OBLASŤ 

3 Občianska infraštruktúra a vybavenosť 

Opatrenie 3.1.1 
3.1.1.1 Vybudovanie stacionára pre 

seniorov 

1130 - 

Ostatné 

budovy na 

bývanie 

vybudovaný 

stacionár 
5/2017 

300 000 € 300 000 € 
 

300 000 € 
  

O9 
počet seniorov 

využívajúcich 

služby 

zariadenia 

12/2018 

Opatrenie 3.1.2 3.1.2.1 Rekonštrukcia základnej školy 

1263 - Školy, 

univerzity a 

budovy na 

vzdelávanie 

počet 

zrekonštruovan

ých prvkov 

6/2016 

196 000 € 196 000 € 96 000 € 100 000 € 
  

O4 
úspora 

prevádzkových 

nákladov 

9/2016 
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3.1.2.2 Modernizácia jazykovej, 

technickej a prírodovednej učebne ZŠ 

1263 - Školy, 

univerzity a 

budovy na 

vzdelávanie 

Počet 

zmodernizovan

ých učební 

2016            

2017 
60 000 € 60 000 € 12 000 € 48 000 € 

  
O10 

3.1.2.3 Rekonštrukcia školských ihrísk 

2411 - 

Športové 

ihriská 

počet 

zrekonštruovan

ých ihrísk 2016            

2017 
82 000 € 82 000 € 82 000 € 

   
O10 

počet detí 

navštevujúcich 

ihriská 

3.1.2.4 Rekonštrukcia materskej školy 

1263 - Školy, 

univerzity a 

budovy na 

vzdelávanie 

počet 

zrekonštruovan

ých prvkov 2017             

2018 
100 000 € 100 000 € 

 
100 000 € 

  
O4 

úspora 

prevádzkových 

nákladov 

Opatrenie 3.1.3 

3.1.3.1 Rekonštrukcia kostola a oprava 

sakrálnych pamiatok 

1272 - 

Budovy a 

miesta na 

vykonávanie 

náboženských 

aktivít 

objekt, areál / 

počet 

2015       

2022       
O9 

3.1.3.2 Rekonštrukcia kultúrneho a 

spoločného strediska 

1261 - 

Budovy na 

kultúrnu a 

verejnú 

zábavu 

počet 

zrekonštruovan

ých prvkov 2016          

2018 
230 000 € 230 000 € 230 000 € 

   
O4 

úspora 

prevádzkových 

nákladov 

3.1.3.3 Revitalizácia futbalového 

štadióna 

2411 - 

Športové 

ihriská 

športové 

podujatia / 

počet 

2017 40 000 € 40 000 € 40 000 € 
   

O9 

3.1.3.4 Vytvorenie podmienok pre 

využitie vodnej cesty Moravy pre 

cestovný ruch a voľnočasové aktivity a 

pre umiestnenie športovo-turistického 

prístavu (lodenice) 

 
A/N 2018 350 000 € 350 000 € 350 000 € 

   
O3 

3.1.3.5 Výstavba vysunutej lávky cez 

rieku Moravu  
lávka A/N 

2017          

2018 
2 500 000 € 2 500 000 € 

 
2 500 000 € 

  
O3 

Opatrenie 3.1.4 
3.1.4.1 Revitalizácia námestia, zelene 

a drobnej architektúry 

1274 - 

Ostatné 

budovy, i.n. 

objekt, areál / 

počet 

2016          

2018 
80 000 € 80 000 € 

 
80 000 € 

  
O6 
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Spolu 3 938 000 € 3 938 000 € 810 000 € 3 128 000 € 
   

4 Bezpečnosť a ochrana majetku 

Opatrenie 4.1.1 

4.1.1.1 Zriadenie obecnej polície 
 

zriadenie OP / 

A/N 
2022 

      
O9 

4.1.1.2 Rozšírenie kamerového 

systému obce   
kamery / počet 2016 17 500 € 17 500 € 17 500 € 

   
O9 

4.1.1.3 Rekonštrukcia a dobudovanie 

verejného osvetlenie 

2112 - 

Miestne 

komunikácie 

dĺžka verejného 

osvetlenia / km 
2016 

400 000 € 400 000 € 400 000 € 
   

O9 
pouličné lampy 

/ počet 
2018 

Spolu 417 500 € 417 500 € 417 500 € 
    

SOCIÁLNA OBLASŤ spolu 4 355 500 € 4 355 500 € 1 227 500 € 3 128 000 € 
   

 

ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ 

5 Environmentálna infraštruktúra 

Opatrenie 5.1.1 
5.1.1.1 Rekonštrukcia a dobudovanie 

rozvodnej vodovodnej siete 

2222 - 

Miestne 

potrubné 

rozvody vody 

dĺžka 

vodovodnej 

siete / km 

2016            

2022       
O7 

Opatrenie 5.1.2 

5.1.2.1 Pokračovanie v realizácii 

projektu odvodu dažďovej vody 

sústavou potrubí z obce  

2223 - 

Miestne 

kanalizácie 

plocha 

odvodneného 

územia / km2 

2015             

2016 
1 800 000 € 1 800 000 € 

 
1 800 000 € 

  
O7 

5.1.2.2 Dobudovanie kanalizácie v 

obci  

2223 - 

Miestne 

kanalizácie 

dĺžka 

kanalizačnej 

siete / km 

2016             

2022 
3 100 000 € 3 100 000 € 

 
3 100 000 € 

  
O7 

5.1.2.3 Dokončenie rekonštrukcie 1 

linky ČOV a prečerpávacích staníc 

kanalizačnej siete 

2223 - 

Miestne 

kanalizácie 

objem 

prečistenej 

vody / m3 

2016            

2017 
80 000 € 80 000 € 80 000 € 

   
O7 

5.1.2.4 Rekonštrukcia systému 

splaškovej gravitačnej kanalizácie 

Presskan 

2223 - 

Miestne 

kanalizácie 

dĺžka 

kanalizačnej 

siete / km 

2017          

2020 
200 000 € 200 000 € 200 000 € 

   
O7 

5.1.2.5 Vytvorenie predpokladov pre 

čistenie vôd v samostatnej ČOV 

vybudovanej v lokalite Nandin Dvor 

2223 - 

Miestne 

kanalizácie 

objem 

prečistenej 

vody / m3 

2016           

2022       
O7 

Spolu 5 180 000 € 5 180 000 € 280 000 € 4 900 000 € 
   

6 Odpadové hospodárstvo  

Opatrenie 6.1.1  
6.1.1.1 Rekultivácia bývalej skládky 

odpadu 

2420 - 

Ostatné 

inžinierske 

rekultivácia / 

A/N 

2016            

2022       
O6 
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stavby, i.n. 

6.1.1.2 Odstraňovanie nelegálnych 

skládok odpadu, čistenie krajníc 

príjazdových ciest, cyklotrás a okolia 

2420 - 

Ostatné 

inžinierske 

stavby, i.n. 

odstránená 

skládka / počet 

2015          

2016 
10 000 € 10 000 € 10 000 € 

   
O6 

6.1.1.3 Vybudovanie zberného 

odpadového dvora a linky na 

spracovanie biomasy 

2420 - 

Ostatné 

inžinierske 

stavby, i.n. 

objem odpadu / 

t 2016            

2018 
280 000 € 280 000 € 

 
280 000 € 

  
O6 

objem biomasy 

/ t 

6.1.1.4 Výchova obyvateľstva k tvorbe 

a ochrane životného prostredia s 

dôrazom na zavádzanie systémov 

zhodnocovania odpadov a prevenciu 

pred vytváraním nelegálnych skládok 

odpadu 

 

prednášky / 

počet 

2015             

2022 
1 000 € 1 000 € 1 000 € 

   
O6 

6.1.1.5 Spracovanie Programu 

odpadového hospodárstva   

spracovanie 

POH / A/N 
2015 5 000 € 5 000 € 5 000 € 

   
O6 

Spolu 296 000 € 296 000 € 16 000 € 280 000 € 
   

7 Ochrana pred povodňami 

Opatrenie 7.1.1 

7.1.1.1 Spevnenie hrádze rieky 

Morava 

2420 - 

Ostatné 

inžinierske 

stavby, i.n. 

spevnená 

plocha / km2 

2016            

2022       
O5 

7.1.1.2 Vybudovanie protipovodňovej 

zbrojnice   

2017          

2020 
500 000 € 500 000 € 

 
500 000 € 

  
O5 

Spolu 500 000 € 500 000 € 
 

500 000 € 
   

ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ spolu 5 976 000 € 5 976 000 € 296 000 € 5 680 000 € 
   

Celkom 10 730 000 € 10 730 000 € 1 922 000 € 8 808 000 € 
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