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Úvod
V súvislosti s novým programovým obdobím Európskej únie na roky 2015 - 2020 je 

nevyhnutné aktualizovať  základné programové dokumenty, prostredníctvom ktorých je 
možné  čerpať  finančné  prostriedky  z  Európskych  štrukturálnych  fondov  na  podporu 
rozvojových projektov a aktivít. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je strednodobý rozvojový dokument, 
ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a 
zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza a je vypracovaný 
podľa  záväznej  časti  územnoplánovacej  dokumentácie  .Je  to  programový  dokument, 
spracovaný  podľa  zákona  č.  539/2008  Z.  z.  o  podpore  regionálneho  rozvoja  v  znení 
zákona č. 309/2014 Z. z.  

Program  je  komplexným  dokumentom,  integrujúcim  otázky  rozvoja  fyzických 
štruktúr so sociálnymi, ekonomickými a ďalšími aspektmi. Preto bude mať voči ostatným 
plánovacím  dokumentom  spracovaným  na  miestnej  úrovni  zastrešujúcu  funkciu.  Na 
rozdiel  od  územného  plánu,  ktorý  rieši  otázky  fyzického  rozvoja  územia  (lokalizáciu 
zástavby  a  priestorové  regulatívy  pre  stavebný  rozvoj,  funkčné  využitie  rozvojových 
plôch),  program rozvoja sa podrobnejšie zaoberá otázkami sociálneho a ekonomického 
rozvoja, čím vo vzťahu k územnému plánu plní komplementárnu funkciu. 

Program  hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja  obce  Horná  Mičiná  je  v  súlade  s 
cieľmi a prioritami ustanovenými v Národnom rozvojom pláne a v súlade s metodikou na 
vypracovanie príslušného programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre obce.  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1.1 Význam programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je programový dokument, ktorý 
obsahuje 

a) analýzu hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja, environmentálneho rozvoja a 
rozvoja kultúry obce, hlavné smery jej vývoja, ustanovenie cieľov a prvoradých potrieb: 

o odstraňovať  alebo  zmierňovať  nežiaduce  rozdiely  v  úrovni  hospodárskeho 
rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný 
rozvoj regiónov, 

o zvyšovať  ekonomickú  výkonnosť,  konkurencieschopnosť  regiónov  a  rozvoj 
inovácií v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja, 

o zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení 
trvalo udržateľného rozvoja. 

b)  úlohy  a  prvoradé  potreby  v  rozvoji  technickej  infraštruktúry,  sociálnej 
infraštruktúry, v starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre a v ďalších 
oblastiach ako je napr.: 

o komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia – prírodných, 
kultúrnych, materiálnych, finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov, 

o rozvoj  vedy,  výskumu a vývoja prispievajúci  k  celkovému rozvoju regiónu so 
zreteľom  na  podporu  zavádzania  nových  technológií  a  inovácií  pri  rešpektovaní 
vnútorných špecifík regiónu, 

o rozvoj informatizácie a digitalizácie v regióne, 
o rozvoj hospodárstva a podnikateľského prostredia v regióne s cieľom zvýšiť jeho 

produktivitu,  optimalizovať  štruktúru  hospodárstva,  vytvárať  nové  pracovné  miesta  a 
stabilizovať ohrozené pracovné miesta, 

o rozvoj ľudských zdrojov vrátane zvyšovania vzdelanostnej úrovne, kvalifikácie a 
zlepšovania prípravy detí a mladých dospelých na trh práce, 

o predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, 
podporu rovnosti príležitostí na trhu práce a podporu znevýhodnených komunít, 

o realizáciu verejných prác podporujúcich rozvoj regiónu, 
o zlepšenie a rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu, 
o zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb, 
o rozvoj cestovného ruchu, 
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o medzištátnu, cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu v oblasti regionálneho 
rozvoja v záujme trvalo udržateľného rozvoja regiónu, 

o zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov 
a sídiel, 

o rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, rozvoj vidieckych oblastí a zvyšovanie 
kvality života na vidieku, 

o realizáciu opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia 
a  na  obmedzovanie  vplyvov  poškodzujúcich  životné  prostredie  a  zlepšenie 
environmentálnej infraštruktúry regiónu, 

o ochranu prírody, efektívne využívanie prírodných zdrojov regiónu a využívanie 
alternatívnych zdrojov energie, 

o rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne, 
o udržateľný rozvoj aglomerácií, obnovu, regeneráciu a rozvoj miest a obcí podľa 

záväznej časti príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, 
o zvyšovanie dostupnosti a kvality bývania, 
o budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho 

správania sa obyvateľstva, 
o rozvoj  multikultúrnej  spoločnosti  v  regióne  vrátane  multikultúrneho  dialógu, 

spolupráce a tolerancie v regiónoch a sídlach, 
o rozvoj telesnej kultúry, športu a turistiky, 
o ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia, 
o ďalšie aktivity, ak to ustanoví osobitný zákon alebo medzinárodná zmluva. 
c) návrh finančného a administratívneho zabezpečenia. 

1.2 Postup spracovania PHSR
Dôvodom pre aktualizáciu programu rozvoja je potreba komplexného strategického 

rozvojového  dokumentu,  ktorý  by  pokrýval  i  aspekty  sociálneho,  ekonomického, 
kultúrneho a inštitucionálneho rozvoja, ktoré v územnom pláne nie sú riešené. Preto sa 
pre obdobie nasledujúcich 6 rokov, t. j. s platnosťou do roku 2020 vypracúva komplexný 
plánovací dokument spĺňajúci aktuálne kritéria strategického plánu pre úroveň miestnej 
samosprávy, ktorým je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Program bol 
vypracovaný  so  širokým zapojením občanov,  ktorí  sa  účasťou a  prácou v zostavenom 
realizačnom tíme  na  jeho  vytvorení  bezprostredne  zúčastnili.  Program hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja obce pozostáva z analyticko-strategickej časti a programovej 
časti. 
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Analyticko-strategická časť obsahuje najmä: 
o súhrnnú geografickú, kultúrno-historickú a sociálno-ekonomickú charakteristiku 

obce a charakteristiku stavu vybavenosti a obsluhy územia obce, 
o hodnotenie a analýzu hospodárskej situácie, sociálnej situácie, environmentálnej 

situácie a situácie v oblasti kultúry a vybavenosti a obsluhy územia obce, 
o analýzu  väzieb  strategických  dokumentov  v  oblasti  regionálneho  rozvoja  s 

územím obce, 
o určenie  rozvojového  potenciálu  a  limitov  rozvoja  územia  obce,  definovanie 

podmienok udržateľného rozvoja obce, 
o stratégiu rozvoja obce, pri zohľadnení jej vnútorných špecifík, ktorá určí hlavné 

smery, priority a ciele rozvoja obce, 
o analýzu finančných potrieb a možností  financovania programu hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja obce. 
Programová časť obsahuje najmä: 
o zoznam opatrení a aktivít pre zabezpečenie realizácie programu hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja obce, 
o inštitucionálne  zabezpečenie  a  organizačné  zabezpečenie  realizácie  programu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, 
o finančné  zabezpečenie  jednotlivých  opatrení  a  aktivít,  inštitucionálnej  a 

organizačnej  stránky  realizácie  programu hospodárskeho  rozvoja  a  sociálneho  rozvoja 
obce, 

o systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu hospodárskeho rozvoja a 
sociálneho rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, 

o časový harmonogram realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja obce. 

1.3 Vízia obce

Horná  Mičiná  je  príťažlivá  obec,  ktorá  má  všetky  základné  predpoklady  pre 
spokojné bývanie obyvateľov. Zámerom tohto dokumentu je uvedené skutočnosti nielen 
potvrdiť, ale aj ďalej rozvíjať konkrétnymi aktivitami predstaviteľov obce a jej občanov.

Vízia obce na obdobie nasledujúcich desať rokov vychádza z poznatkov získaných 
od  obyvaťeľov  obce  na  základe  usporiadanej  ankety,  zo  stretnutí  s  občanmi,  členmi 
pracovného  tímu,  obecného  zastupiteľstva  a  podnikateľov  sídliacich  v  obci.  Sleduje 
základný cieľ, ktorým je zlepšenie kvality života občanov obce Horná Mičiná.

Vízia smeruje do štyroch základných oblastí, v ktorých je predovšetkým potrebné 
riešiť existujúce problémy, a to hlavne:
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•  oblasť enviromentálnej záťaže životného prostredia obce,
• zlepšenie a dobudovanie súčasnej infraštruktúry,
• zlepšenie prostredia obce a zabezpečenie vybavenosti pre kultúru a šport,
• rekonštrukcia a dobudovanie obecného parku,
• vytváranie podmienok pre podnikateľské subjekty a podnikanie.
Analyzovaním potrieb riešenia vyššie uvedených základných oblastísme v ďalších 

bodoch  PHSR dospeli  ku  konkretizácii  aktivít,  ktorých  realizácia  prispeje  k  zlepšeniu 
životného prostredia v obci a jej okolí, vytvoreniu infraštruktúrnych podmienok pre život 
občanov a rozvoj obce a k zlepšeniu podmienok pre šport, kultúru a rozvoj podnikania.

2.1 Situačná analýza
2.1.1 História

Prvá  písomná  zmienka  o  existencii  obce  Horná  Mičiná  pochádza  z  roku  1293. 
Počnúc  týmto rokom bolo  územie  obce  sústavne  osídlené,  v  roku  1300  sa  už  Mičiná 
spomína ako panstvo. Na rozhraní 13. a 14. storočia bol v obci vystavaný kostol zasvätený 
svätému Michalovi Archanjelovi.

Horná  Mičiná  vznikla  ako  poddanská  obec,  jej  obyvatelia  odvádzali  poddanské 
dávky zemepánovi. Zemepáni Hornej Mičinej ovládali Mičinskú dolinu a priľahlé oblasti, 
v  prvopočiatkoch boli  zemepánmi  členovia  rodiny Mičinských.  Keď  vymreli  po  meči, 
majetok sobášom prešiel roku 1561 na zemepánsku rodinu Benických.

V 16. storočí sa aj na Slovensku rozšírili myšlienky reformácie. Už roku 1561 sa v 
Hornej  Mičinej  katolícka  fara  zmenila  na  evanjelickú a  evanjelikom patril  aj  pôvodne 
katolícky kostol. Až do konca 17. storočia prebiehali v obci časté náboženské nepokoje. V 
18.  storočí  Horná Mičiná patrila ku kompossesorátu Benických, lesy a pasienky patrili 
zemepánovi, roľníci mali len úžitkové právo, keď so zvolením majiteľa dostávali z lesov 
palivové  i  stavebné  drevo  a  na  spoločných  pasienkoch  mohli  pásť  aj  isté  množstvo 
dobytka.

Rok 1848 bol prelomovým rokom vo vlastníckych vzťahoch slovenských roľníkov, 
keď zákonmi z marca 1848 získali urbariálni roľníci pôdu. Rodina zemepánov Benických 
sa po roku 1861 postupne presúvala do Pešti a jej majetky získala rodina podnikateľov 
Heritzovcov.  V  Hornej  Mičinej  mala  táto  rodina  veľkostatok,  ktorý  bol  zverený  do 
obhospodarovania správcovi a napr. v roku 1912 bolo na veľkostatku zamestnaných 19 
ľudí (správca,  gazda,  piati  kočiši,  štyria bíreši,  jeden bača,  traja valasi,  traja kraviari  a 
jeden sluha).
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Počnúc druhou polovicou 19. storočia sa základnou zložkou slovenského roľníctva 
stali  bývalí  urbárni  poddaní.  Horná  Mičiná  dostávala  postupne  novú tvár,  keď  popri 
hospodárení na statku zemepána, resp. podnikateľa Heritza, začali významnú úlohu hrať 
gazdovstvá obyvateľov obce.

Rokom  1918  sa  začala  nová  kapitola  v  dejinách  obce,  ktorá  sa  stala  súčasťou 
Československej  republiky.  V  tomto  období  sa  v  obci  realizovalo  viacero 
verejnoprospešných projektov, obec však zostala naďalej zameraná na poľnohospodársku 
prvovýrobu.

Po roku 1945 došlo ku konfiškácii pôdy veľkostatku a k znárodneniu hospodárskych 
budov.  Pôda  bola  rozdelená  medzi  obyvateľov  obce.  V  roku  1952  bolo  v  obci  pod 
nátlakom založené Jednotné roľnícke družstvo, ktoré začalo hospodáriť od januára 1953.

2.1.2 Geografická poloha a prírodná charakteristika
Obec Horná Mičiná leži  v západnej časti Slovenského Rudohoria - vo Zvolenskej 

kotline - v doline Mičinského potoka, ktorý je ľavým prítokom rieky Hron. Nadmorská 
výška  stredu  obce  je  432m.  Okolie  má  pahorkatinový  až  vrchovinový  ráz  a  patrí  k 
Bystrickej vrchovine, tvoriacej najvyššiu časť Zvolenskej kotliny. Najvýraznejším vrchom 
Bystrickej  vrchoviny  je  Kozlinec  (704m),  ďalšími  výraznejšími  vrchmi  sú  Hrochôtka 
(557m), Ostrý vrch (574m), Roháčovec (538m)  a Diel (571m).

Geologické podložie územia tvoria bridlice, dolomity, andezity a štrky. Vrcholové 
časti kopcov sú pomerne ploché, okolie obce je prevažne zalesnené. Prevládajú bukové 
lesy s výskytom osiky, jedle a javora. Na vrchu Kozlinec sa nachádza chránené nálezisko 
duba plstnatého. Chránené územie má rozlohu 25,62 ha a bolo zapísané medzi chránené 
oblasti v roku 1967.

Územie Hornej Mičinej patrí k mierne teplej horskej klíme, kde priemerná januárová 
teplote  dosahuje  -6℃  až  -3,5℃  a  júlová  teplota  sa  pohybuje  medi  15℃  až  17℃. 
Najslnečnejšími mesiacmi sú jún, júl a august, pričom práve v lete padne najviac zrážok. 
Zo  650mm až  850mm ročných  zrážok  pripadá  na  letné  mesiace  asi  250mm.  Snehová 
pokrývka trvá 90 až 100 dní, podnebie ovplyvňuje najmä kolísanie slnečného žiarenia a 
oblačnosť, ale aj nadmorská výška a členitosť povrchu.

Chotár obce má rozlohu 1569ha. Hraničí s Banskou Bystricou, Môlčou, Oravcami, 
Dolnou  Mičinou  a  Lukavicou.  Obec  má  niekoľko  častí:  Horný  koniec,  Dolný  koniec, 
Vápenica, Tabáň, Pivár a Trávnik.

Obec  má  základné  predpoklady  pre  poľnohospodársku  prvovýrobu  a  lesné 
hospodárstvo, čo dokumentuje aj štruktúra pôdneho fondu ako je zrejmé z nasledovných 

PHSR -HORNÁ MIČINÁ 2015 - 2020 �7



tabuliek  č.  1  a  2.  a  k  nim  príslušných  grafických príloh:

Tabuľka č. 1 Štruktúra poľnohospodárskej pôdy
Typ Pôdy Výmera v ha %

Orná pôda 300 32

Záhrady a ovocné sady 24 2,6

Trávnaté porasty 614 65,4

Celkom poľnohospodárska 
pôda

938 100

Tabuľka č. 2 Rozdelenie celkovej plochy územia obce
Typ Pôdy Výmera v ha %

Poľnohospodárska pôda 938 59,8

Lesné pozemky 542 34,5

Vodné plochy 2 0,1

Zastavaná plocha 20 1,3

Ostatné plochy 67 4,3

Spolu 1569 100
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2.1.3 Demografická situácia
K septembru 2015 bolo v obci Horná Mičiná 612 obyvateľov, z toho 295 mužov a 317 

žien.  Ako  vyplýva  z  nasledujúcej  tabuľky,  tendencia  vysťahovania  je  negatívna,  teda 
absolútny počet obyvateľov v obci neustále rastie.

Tabuľka č. 3 Tendencia vysťahovania
Rok Počet odhlásených 

obyvateľov
Počet prihlásených 
obyvateľov

Celkový počet 
obyvateľov

2010 4 14 513

2011 12 38 543

2012 8 26 564

2013 6 17 576

2014 8 32 605

2015 6 7 612
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Tabuľka č. 4 Vekové zloženie obyvateľstva
Kategória Počet obyvateľov

Deti do 6 mesiacov 6

Deti do 1 roka 9

Deti do 15 rokov 93

Deti do 18 rokov 115

Muži od 18 do 60 rokov 182

Ženy od 18 do 55 rokov 168

Ostatní 54
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Z vekového zloženia obyvateľstva vyplýva že väčšia časť obyvateľstva v obci je v 
produktívnom,  resp.  predproduktívnom  veku,  čo  je  nepsochybniteľne  významný 
pozitívny faktor pre budúcnosť obce. Muži a ženy v produktívnom veku tvoria až 56% z 
celkového počtu obyvateľov v obci.

Z analýzy vyplýva, že v súčasnosti je možné uvažovať s rastom počtu obyvateľov a 
ďalším  posilnením  migrácie  smerom  do  obce.  V  prípade  naplnenia  potenciálu 
prisťahovania nových obyvateľov, hlavne mladých rodín, by v budúcnosti mohlo dôjsť, 
výraznému  zlepšeniu  demografického  profilu  obce  Horná  Mičiná  a  zabezpečeniu 
stabilnejšej základne pre dlhodobý rast počtu obyvateľov prirodzenou cestou.

Prevažnú časť  obavyteľov Hornej  Mičinej   (až  97,34%) tvoria  občania  Slovenskej 
národnosti.  Prevládajúcim  vierovyznaním  v  Hornej  Mičinej  je  Evanjelická  cirkev 
augsburského vyznania  so  66%tným zastúpením,  za  ktorou nasleduje  rímskokatolícka 
cirkev  s  21%tným zastúpením.  Významný  je  aj  podiel  obyvateľov bez  vierovyznania, 
ktorí tovria 12% z celkového obyvateľstva.

Vzdelanostná  úroveň  Hornej  Mičinej  je  dobrá.  Celkom  22,3%  má  ukončené 
učňovské vzdelanie a stredné odborné vzdelanie bez maturity, úplné stredné vzdelanie a 
vyššie vzdelanie má 31,8% a 10,2% obyvateľov má vzdelanie vysokoškolské. Spolu 17% 
občanov tvoria deti do 16 rokov, u ktorých sa dosiahnuté vzdelanie neuvádza.

2.1.3 Ekonomický potenciál
Regionálny  vývoj  je  poznačený  neukončenou  transformáciou  ekonomiky  a 

hospodárstva.  Celkovo  vývojovú  situáciu  charakterizuje  absencia  dlhodobej  efektívnej 
hospodárskej  a  spoločenskej  stratégie.  Pretrvávajú  (resp.  prehlbujú  sa)  problémy  v 
infraštrukturálnej vybudovanosti a napojenosti niektorých oblastí na komunikačné (najmä 
dopravné)  infraštruktúry.  Mimoriadne  zložitý  sociálny  a  ekonomický  problém 
predstavuje nezamestnanosť. 

Najväčší  zamestnávatelia  sú  sústredení  v  krajskom  meste  Banská  Bystrica  a 
okresnom  meste  Zvolen.  Obyvatelia  obce  Horná  Mičiná  sú  skoro  v  100%tnej  miere 
odkázaní na dochádzanie  za prácou. 

Tabuľka č. 5 Počet nezamestnaných

Rok Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie

2008 6

2009 19

2010 28

Rok
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Zamestnanosť  v  obci  je   po zlikvidovaní miestneho Agrodružstva Mičiná takmer 
nulová.  Priamo  v  obci  je  zamestnaných  približne  10  obyvateľov  obce  (obecný  úrad, 
obchod, krčma).

Podnikateľské subjekty pôsobiace v obci:
• ZEDA B. Bystrica - kameňolom a asfaltáreň,
• KABE B. Bystrica - kameňolom.
Podnikateľská  sféra  v  obci  Horná  Mičiná  nie  je  dostatočne  rozvinutá  a  aj  preto 

drvivá časť ekonomicky aktívnych občanov dochádza za zamestnaním mimo obce.V obci 
prevádzkuje  svoje  živnosti  niekoľko  malých  miestnych  podnikateľov  (súkromne 
hospodáriaci  roľníci,  výroba  a  predaj  cukrárenských  výrobkov,  obchodná  činnosť, 
pohostinstvo,  oprava  a  servis  motorových  vozidiel,  ľudové  remeslá,  podnikateľské 
aktivity v oblasti poľovníctva a včelárstva).

Ani do budúcnosti sa nedá predpokladať, že v obci Horná Mičiná bude vybudované 
také podnikateľské prostredie, ktoré zabezpečí zamestnanosť prevažnej časti jej občanov a 
zásadne  sa  zníži  počet  dochádzajúcich  za  prácou,  hlavne  do  Banskej  Bystrice,  resp. 
Zvolena. Môže však prispieť k zníženiu nezamestnanosti, zvýšeniu príjmov obyvateľov 
využitím miestnych možností a celkovému skvalitneniu života jej obyvateľov.

Z hľadiska ekonomickej štruktúry má obec dobré predpoklady pre rozvoj aktivít 
cestovného ruchu. Ide o organizovanie rôznych podujatí, ktoré sa pravidelne každý rok 
opakujú  ako  sú  organizovanie  kultúrnych,  spoločenských,  turistických  a  športových 
podujatí.

2.1.3.1 Majetok obce a jeho potenciál

Majetok, ktorým obec Horná Mičiná disponuje sa využíva na výkon samosprávy, na 
zabezpečenie samosprávnych funkcií, ktoré prinášajú verejné úžitky a na podnikateľské 
činnosti. 

V  nasledujúcej  tabuľke  je  znázornený  majetok  obce  Horná  Mičiná,  t.  z.  jeho 
nadobúdacia hodnota a posledná účtovná hodnota k 31.12.2014. 

2011 32

2012 35

2013 26

2014 32

Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanieRok
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Vytlačené 07.12.2015 sa 33-59141048

Obec Horná Mičiná
Obecný úrad

Zoznam majetku Strana 1

Majetok v stave: A
K dátumu: 31.12.2014

Trieda: 13
Sumy sú uvedené: v €

Pč Ozn Názov Zaradenie Obst.cena Zvýšenie Celk.cena Oprávky Zost.cena

Trieda: 13 - Software
1 DNM1 Program (EO,MO,DN,ED,PK,AV) 03.09.1999 1 543.98 0.00 1 543.98 1 543.98 0.00
2 DNM2 Softvér MADE - mzdy 31.03.2003 262.23 0.00 262.23 262.23 0.00

1 806.21 0.00 1 806.21 1 806.21 0.00za 13
1 806.21 0.00 1 806.21 1 806.21 0.00Spolu

Vytlačené 07.12.2015 sa 33-61916105

Obec Horná Mičiná
Obecný úrad

Zoznam majetku Strana 1

Majetok v stave: A
K dátumu: 31.12.2014

Trieda: 22
Sumy sú uvedené: v €

Pč Ozn Názov Zaradenie Obst.cena Zvýšenie Celk.cena Oprávky Zost.cena

Trieda: 22 - Stroje, prístroje a zariadenia
1 DHM41 Kopírka KONICA 112 15.03.1996 1 261.37 0.00 1 261.37 1 261.37 0.00
2 DHM42 Rozhlasová ústredňa 01.12.1986 1 641.14 0.00 1 641.14 1 641.14 0.00
3 DHM43 Krovinorez FS 120 25.05.2000 666.87 0.00 666.87 666.87 0.00
4 DHM44 PC M 8306 + wind + tlačiareň 09.09.2002 2 156.61 0.00 2 156.61 2 156.61 0.00
5 DHM45 Mot.striekačka PS-12 31.12.1995 950.00 0.00 950.00 950.00 0.00
6 DHM46 Miešačka 150 L 10.10.1980 168.96 0.00 168.96 168.96 0.00
7 DHM47 Verejný rozhlas 01.01.2008 5 411.12 39.83 5 450.95 5 450.95 0.00
8 DHM48 Verejné ovetlenie 31.05.2008 9 499.92 0.00 9 499.92 3 167.00 6 332.92
9 DHM49 Výstražný a varovný systém 09.04.2009 7 573.03 0.00 7 573.03 7 258.03 315.00

10 DHM50 Multifunkčné zariadenie 27.04.2009 284.35 0.00 284.35 284.35 0.00
11 DHM51 PC Pentium Dual core 06.08.2009 367.47 0.00 367.47 367.47 0.00
12 DHM52 Rekonštrukcia kotolne 31.12.2014 2 523.15 3 370.78 5 893.93 982.33 4 911.60

32 503.99 3 410.61 35 914.60 24 355.08 11 559.52za 22
32 503.99 3 410.61 35 914.60 24 355.08 11 559.52Spolu
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Vytlačené 07.12.2015 sa 33-140151050

Obec Horná Mičiná
Obecný úrad

Zoznam majetku Strana 1

Majetok v stave: A
K dátumu: 31.12.2014

Trieda: 21
Sumy sú uvedené: v €

Pč Ozn Názov Zaradenie Obst.cena Zvýšenie Celk.cena Oprávky Zost.cena

Trieda: 21 - Budovy, haly, stavby
1 DHM3 Autobusová čakáreň - Vápenica 15.12.1984 730.27 0.00 730.27 730.27 0.00
2 DHM4 Lyžiarsky vlek EPV 300 31.12.1989 8 398.06 0.00 8 398.06 8 398.06 0.00
3 DHM5 Príst.MK + zár.múr do kat.c. 15.12.1993 16 762.93 0.00 16 762.93 16 762.93 0.00
4 DHM6 Miestny rozhlas.rozvod 12.12.1972 3 921.63 0.00 3 921.63 3 921.63 0.00
5 DHM7 Budova st, OU 10.10.1962 3 695.18 0.00 3 695.18 3 695.18 0.00
6 DHM8 Verejné osvetlenie 14.06.1980 2 530.91 0.00 2 530.91 2 530.91 0.00
7 DHM9 Márnica 31.12.1954 603.60 0.00 603.60 603.60 0.00
8 DHM10 Šatne na Fl č. 188 01.01.2001 6 310.56 0.00 6 310.56 4 417.75 1 892.81
9 DHM11 Reg.jarku pre povrch. vody 23.12.1970 2 394.48 0.00 2 394.48 2 394.48 0.00

10 DHM12 Rigoly na MK 31.12.1977 3 823.87 0.00 3 823.87 3 823.87 0.00
11 DHM13 Hrb cesta - 800 m 10.10.1920 1 882.86 0.00 1 882.86 1 882.86 0.00
12 DHM14 Prekr.potoka pre d.č. 135/114 01.01.1992 1 297.62 0.00 1 297.62 1 297.62 0.00
13 DHM15 Niva cesta 600 m 10.10.1920 1 146.68 0.00 1 146.68 1 146.68 0.00
14 DHM16 Miestna komun. - Trávnik 10.10.1992 7 536.25 0.00 7 536.25 7 536.25 0.00
15 DHM17 Vodná nádrž s oplotením 31.12.1999 2 966.37 0.00 2 966.37 2 088.83 877.54
16 DHM18 Meliorácia DIEL 31.07.1997 1 647.39 0.00 1 647.39 1 441.20 206.19
17 DHM19 Chodník (od č.d. 25 po 40) 25.09.2001 6 764.06 0.00 6 764.06 4 509.40 2 254.66
18 DHM20 MK DIEL 20.06.1997 418.24 0.00 418.24 367.76 50.48
19 DHM22 Bet.most 10.10.1928 345.48 0.00 345.48 345.48 0.00
20 DHM23 Bet.most 10.10.1930 345.48 0.00 345.48 345.48 0.00
21 DHM24 Bet.most 116 10.10.1944 345.48 0.00 345.48 345.48 0.00
22 DHM25 Bet.most 84 10.10.1944 345.48 0.00 345.48 345.48 0.00
23 DHM26 Bet.most 40 10.10.1976 962.46 0.00 962.46 962.46 0.00
24 DHM27 Bet.most 105 10.10.1954 690.96 0.00 690.96 690.96 0.00
25 DHM28 Bet.most u Dankov 10.10.1965 332.94 0.00 332.94 332.94 0.00
26 DHM29 Pomník padlým z I. sv.vojny 10.10.1938 524.10 0.00 524.10 524.10 0.00
27 DHM30 Ohrada parku 10.10.1963 829.85 0.00 829.85 829.85 0.00
28 DHM31 Futbal.ihrisko + parkovisko 24.03.1994 34 806.05 0.00 34 806.05 34 806.05 0.00
29 DHM32 Rekonštrukcia mel.hl. Trávnik 27.05.1996 9 025.56 0.00 9 025.56 8 424.61 600.95
30 DHM33 Detské ihrisko 18.07.1997 784.83 0.00 784.83 687.30 97.53
31 DHM34 Cestná komunikácia - rekonštrukcia 30.09.2003 33 800.11 0.00 33 800.11 19 153.48 14 646.63

Vytlačené 07.12.2015 sa 33-615161016

Obec Horná Mičiná
Obecný úrad

Zoznam majetku Strana 1

Majetok v stave: A
K dátumu: 31.12.2014

Trieda: 23
Sumy sú uvedené: v €

Pč Ozn Názov Zaradenie Obst.cena Zvýšenie Celk.cena Oprávky Zost.cena

Trieda: 23 - Dopravné prostriedky
1 DHM53 Cisternová aut.striekačka T-14 31.12.1997 7 345.52 0.00 7 345.52 7 345.52 0.00
2 DHM54 Motorové vozidlo SEAT INCA 9K , 1,4i 29.02.2008 851.99 0.00 851.99 851.99 0.00

8 197.51 0.00 8 197.51 8 197.51 0.00za 23
8 197.51 0.00 8 197.51 8 197.51 0.00Spolu
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Vytlačené 07.12.2015 sa 33-297161027

Obec Horná Mičiná
Obecný úrad

Zoznam majetku Strana 1

Majetok v stave: A
K dátumu: 31.12.2014

Trieda: 29
Sumy sú uvedené: v €

Pč Ozn Názov Zaradenie Obst.cena Zvýšenie Celk.cena Oprávky Zost.cena

Trieda: 29 - Iný majetok
1 DDHM1 Požiarna nádrž 10.01.2006 393.95 0.00 393.95 393.95 0.00
2 DDHM3 Bicia súprava YAMAHA CS655 06.07.2006 630.68 0.00 630.68 630.68 0.00
3 DDHM9 Prop. tabula hliniková 18.12.1984 379.80 0.00 379.80 379.80 0.00
4 DDHM11 Hlavná opona, sufity,horizont 03.04.1990 938.13 0.00 938.13 938.13 0.00
5 DDHM13 Zasúvacie hľadisko 10.10.1991 14 266.65 0.00 14 266.65 14 266.65 0.00
6 DDHM68 Skriňa zost. ZARJA 07.08.1991 517.00 0.00 517.00 517.00 0.00
7 DDHM74 Stena ADRIKA 18.04.1991 520.81 0.00 520.81 520.81 0.00
8 DDHM76 Sed.súprava BUKOVAN 18.04.1991 339.57 0.00 339.57 339.57 0.00
9 DDHM81 Chladnička CALEX 60 05.08.1992 154.35 0.00 154.35 154.35 0.00

10 DDHM87 Stôl pod PC 13.05.1994 134.47 0.00 134.47 134.47 0.00
11 DDHM88 Telefon PANASANIC KX-T 22.03.1995 69.21 0.00 69.21 69.21 0.00
12 DDHM100 Nabíjač batérií PROGRES 20.12.1995 153.52 0.00 153.52 153.52 0.00
13 DDHM101 Kosačka 29.07.1996 317.67 0.00 317.67 317.67 0.00
14 DDHM104 Stôl ping-pong 06.02.1998 303.56 0.00 303.56 303.56 0.00
15 DDHM106 Turistic.tabuľa 12.03.1998 47.40 0.00 47.40 47.40 0.00
16 DDHM110 Obecná insignia + kazeta 16.07.1999 395.01 0.00 395.01 395.01 0.00
17 DDHM111 Kartotéka AZ zatvorená 27.05.2002 72.36 0.00 72.36 72.36 0.00
18 DDHM115 Kontajner 10.10.1988 378.41 0.00 378.41 378.41 0.00
19 DDHM116 Kontajner v cintoríne 18.06.1986 617.84 0.00 617.84 617.84 0.00
20 DDHM117 Kontajner 5,5 m3 16.06.1994 1 286.26 0.00 1 286.26 1 286.26 0.00
21 DDHM137 Pamätná tabuľa II. svet.vojna 16.08.1999 335.86 0.00 335.86 335.86 0.00
22 DDHM141 HI-FI veža 25.03.2003 424.88 0.00 424.88 424.88 0.00
23 DDHM143 Kancelársky nábytok-stolová zostava 12.04.2003 893.45 0.00 893.45 893.45 0.00
24 DDHM170 Stôl - učebňa 31.12.2006 65.66 0.00 65.66 65.66 0.00
25 DDHM171 Skriňa kombinovaná 31.12.2006 452.67 0.00 452.67 452.67 0.00
26 DDHM173 Válenda 31.12.2006 803.72 0.00 803.72 803.72 0.00
27 DDHM174 Kreslo rozťahovacie 31.12.2006 39.83 0.00 39.83 39.83 0.00
28 DDHM176 Skriňa šatníková 31.12.2006 39.83 0.00 39.83 39.83 0.00
29 DDHM177 Pracovný stôl 31.12.2006 95.27 0.00 95.27 95.27 0.00
30 DDHM178 Škrabka stolová 31.12.2006 83.52 0.00 83.52 83.52 0.00
31 DDHM183 Telefon TARIF 31.12.2006 41.17 0.00 41.17 41.17 0.00

Vytlačené 07.12.2015 sa 33-662161055

Obec Horná Mičiná
Obecný úrad

Zoznam majetku Strana 1

Majetok v stave: A
K dátumu: 31.12.2014

Trieda: 31
Sumy sú uvedené: v €

Pč Ozn Názov Zaradenie Obst.cena Zvýšenie Celk.cena Oprávky Zost.cena

Trieda: 31 - Pozemky
1 POZ1 Lesné pozemky 0.37 0.00 0.37 0.00 0.37
2 POZ2 Lesné pozemky 8.30 0.00 8.30 0.00 8.30
3 POZ3 Lesné pozemky 58.06 0.00 58.06 0.00 58.06
4 POZ4 Lesné pozemky 130.86 0.00 130.86 0.00 130.86
5 POZ5 Trvalé trávne porasty 7.70 0.00 7.70 0.00 7.70
6 POZ6 Trvalé trávne porasty 1.41 0.00 1.41 0.00 1.41
7 POZ7 Trvalé trávne porasty 4.91 0.00 4.91 0.00 4.91
8 POZ8 Lesné pozemky 197.89 0.00 197.89 0.00 197.89
9 POZ9 Lesné pozemky 64.87 0.00 64.87 0.00 64.87

10 POZ10 Ostatné plochy 1.80 0.00 1.80 0.00 1.80
11 POZ11 Trvalé trávne porasty 4.02 0.00 4.02 0.00 4.02
12 POZ12 Ostatné plochy 0.31 0.00 0.31 0.00 0.31
13 POZ13 Zastavané plochy a nádvoria 128.42 0.00 128.42 0.00 128.42
14 POZ14 Ostatné plochy 17.97 0.00 17.97 0.00 17.97
15 POZ15 Trvalé trávne porasty 4.69 0.00 4.69 0.00 4.69
16 POZ16 Trvalé trávne porasty 9.88 0.00 9.88 0.00 9.88
17 POZ17 Ostatné plochy 0.06 0.00 0.06 0.00 0.06
18 POZ18 Zastavané plochy a nádvoria 103.29 0.00 103.29 0.00 103.29
19 POZ19 Zastavané plochy a nádvoria 1.65 0.00 1.65 0.00 1.65
20 POZ20 Zastavané plochy a nádvoria 5.61 0.00 5.61 0.00 5.61
21 POZ21 Ostatné plochy 2.42 0.00 2.42 0.00 2.42
22 POZ22 Ostatné plochy 407.11 0.00 407.11 0.00 407.11
23 POZ23 Ostatné plochy 90.42 0.00 90.42 0.00 90.42
24 POZ24 Ostatné plochy 1 170.84 0.00 1 170.84 0.00 1 170.84
25 POZ25 Zastavané plochy a nádvoria 154.11 0.00 154.11 0.00 154.11
26 POZ27 Zastavané plochy a nádvoria 162.36 0.00 162.36 0.00 162.36
27 POZ28 Ostatné plochy 112.86 0.00 112.86 0.00 112.86
28 POZ29 Zastavané plochy a nádvoria 22.11 0.00 22.11 0.00 22.11
29 POZ30 Ostatné plochy 7.70 0.00 7.70 0.00 7.70
30 POZ31 Ostatné plochy 7.92 0.00 7.92 0.00 7.92
31 POZ32 Zastavané plochy a nádvoria 377.52 0.00 377.52 0.00 377.52



2.1.4 Kultúra a šport
Najstaršou stavbou obce Horná Mičiná je rímskokatolícky kostol, pochádzajúci z 13. 

sstoročia. Pôvodne rannogotický jednoloďový chrám bol prestavaný do neskorogotického 
štýlu  s  renesančnými  úpravami.  V  presbytériu  sa  nachádza  gotická  nástenná  maľba, 
kostol má barokový oltár a ďalšie vzácne zariadenia.

Evanjelický tolerančný kostol bol postavený v klasicistickom slohu v roku 1784 až 
1785. Je postavený bez veže a vnútri má organ z roku 1786. Pri kostole je voľne stojaca 
murovaná zvonica postavená tiež v klasicistickom štýle.

Pre  poriadanie  kultúrnych  akcií  má obec    vlastnú kultúrnu miestnosť  v  budove 
obecného úradu.  V letných  mesiacoch usporadúva obec  kultúrne  a  športové  akcie  na 
dvoch miestnych futbalových ihriskách,ktoré má v správe od obce miestny futbalový klub 
TJ  družstevník  Mičiná.  Obec  má  vybudovaný  kvalitný  futbalový  areál  s  trávnatým 
ihriskom.  Je  potenciálnym východiskom peších  turistických  chodníkov a  cyklistických 
trás.
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Vytlačené 07.12.2015 sa 33-11161039

Obec Horná Mičiná
Obecný úrad

Zoznam majetku Strana 1

Majetok v stave: A
K dátumu: 31.12.2014

Trieda: 79
Sumy sú uvedené: v €

Pč Ozn Názov Zaradenie Obst.cena Zvýšenie Celk.cena Oprávky Zost.cena

Trieda: 79 - Evidenčný majetok
1 PSV1 Posýpač za traktor 02.02.2012 299.00 0.00 299.00 0.00 299.00
2 PSV2 Solárny ohrievač vody 01.08.2012 1 100.00 0.00 1 100.00 0.00 1 100.00
3 PSV3 Kosačka Husqarna 01.08.2012 429.00 0.00 429.00 0.00 429.00
4 PSV4 Krovinorez Husqarna 01.08.2012 565.00 0.00 565.00 0.00 565.00
5 PSV5 Motorová píla Husqvarna 04.02.2013 379.00 0.00 379.00 0.00 379.00
6 PSV6 Detské ihrisko 27.09.2013 1 240.00 0.00 1 240.00 0.00 1 240.00
7 PSV7 Elektrocentrála FGG-2000/15 09.07.2014 360.00 0.00 360.00 0.00 360.00

4 372.00 0.00 4 372.00 0.00 4 372.00za 79
4 372.00 0.00 4 372.00 0.00 4 372.00Spolu



2.1.5 Technická infraštruktúra
Obcou  prechádza  štátna  cesta  II.  triedy  číslo  591,  tvoriaca  os  a  okrajovo 

vedľajšia cesta, spájajúca obec s obcami Môlča a Šalková. Jednotlivé obytné zóny 
obce sprístupňuje sieť  miestnych komunikácií,  ktoré majú bezprašnú povrchovú 
úpravu.  Vo  všetkých  častiach  obce  je  pohyb  chodcov  možný  len  po  miestnych 
komunikáciách, v prípade cesty II.  triedy po nespevnených krajniciach. V rámci 
obce  je  aj  sieť  účelových  komunikácií,  t.j.poľných  a  lesných  ciestm  ktoré 
sprístupňujú  jednotlivé  časti  intravilánu  a  extravilánu  za  účelom  ich 
hospodárskeho využitia.

Hromadnú  prímestskú  cestnú  dopravu  zabezpečuje  na  území  obce  SAD 
Banskobystrická  dopravná  spoločnosť,  a.s.  spojmi  prechádzajúcimi  cez  obec  do 
vzdialšnejších obcí  mikroregiónu Severné Podpoľanie (Poniky,  Oravce,  Hrochoť, 
Sebedín).  Pri  ceste  II/591  sú  dve  zastávky  autobusovej  dopravy.  Železnica  ani 
diaľkové autobusové linky cez obec neprechádzajú.

Obec  je  pripojená  na  zdroj  elektrickej  energie  prostredníctvom  22/04  kV 
transformátorovne  napájanej  z  22  kV  vedenia,  pričom  uvedená  kapacita  je 
dostatočná.

V obci je možný príjem TV signálu prostredníctvom terestriálneho vysielania 
alebo satelitného vysielania.

Obec nemá zabezpečený rozvod plynu, 80% domov je vykurovaných tuhým 
palivom a zbytok domov elektrickou energiou alebo iným alternatívnym zdrojom.

Horná Mičiná má samostatný vodovod vybudovaný v rokoch 1953 až 1962. 
Tento bol v rokoch 1973 a 1975 predĺžený do nových častí (Niva, Vápenica) a v roku 
1984 bola vybudovaná akumulačná nádrž  vodojemu. Zdrojom vody je prameň  s 
výdatnosťou 4 - 6 l/s, voda z neho je akumulovaná vo vodojeme, ktorý má objem 
100m3. 

Obec nemá vybudovanú kanalizáciu ani čistiareň  odpadových vôd (ČOV). 
Splašková voda z domov a bytov je zachytávaná v septikoch a žumpách. Existujúci 
stav  je  však  alarmujúci,  pretože  dochádza  k  veľkému  znečisťovaniu  miestneho 
potoka a celkovej záťaži životného prostredia.

Zvoz  pevného domového odpadu zabezpečuje  pre  obec  firma PUFEKO z 
Banskej Bystrice, ktorá odpad odváža na mestskú skládku, separovaný zber bude 
zabezpečovaný v rámci ZMOS-u a mikroregiónu Severné Podpoľanie.
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2.1.6 Sociálna infraštruktúra
Sociálna infraštruktúra je určená na uspokojovanie potrieb obyvateľstva. Jej 

rozmiestňovanie  je  spojené  so  štruktúrou  osídlenia  ako  aj  veľkosťou  obce. 
Zameranie a  koncentrácia  zariadení  sociálnej  infraštruktúry je  priamo spojená s 
potrebou  racionalizovať  dostupnosť  k  nej,  stanoviť  jej  optimálnu  kapacitu  vo 
vzťahu  k  dopytu.  Zmenou  spoločensko-ekonomického  systému  došlo  k 
prerozdeleniu  za  rozvoj  a  financovanie  sociálnej  infraštruktúry  medzi  štátnu 
správu, miestnu a regionálnu samosprávu a súkromný sektor. Obec v tomto smere 
v nabližšom období ne sú v obci plánované žiadne zmeny a rozvoj.

2.1.6.1 Školstvo

Neplánujú sa žiadne zmeny a rozvoj.

2.1.6.2 Zdravotníctvo

Neplánujú sa žiadne zmeny a rozvoj.

2.1.6.3 Obchod a služby

Neplánujú sa žiadne zmeny a rozvoj.

2.1.6.4 Sociálne služby

Neplánujú sa žiadne zmeny a rozvoj.
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2.1.7 Bytový fond
V obci  sa  nachádza  170  rodinných  domov a  4  bytové  domy.  Celkovo sa  v  obci 

nachádza 40 bytov v bytových domoch. Bytový  fond obce možno hodnotiť  ako veľmi 
priaznivý.  Z obývaných bytov je 71,4% bytov I. kategórie, 18,8% II. kategórie, 5,3% III. 
ktegórie a 4,5% IV. kategórie. Prevažujú byty v rodinných domoch, ktoré predstavujú až 
91% z obývaných domov.

2.1.8 Životné prostredie
V extraviláne  obce  sa  objavujú  i  divoké  skládky i  napriek  možnostiam občanov 

zbaviť sa kedykoľvek všetkého odpadu. Obec likviduje tieto divoké skládky priebežne, 
ale s vysokými finančnými nákladmi . 

2.2 Analýza realizovaných investičných opatrení do 
roku 2015

Viacúčelové športové ihrisko bolo vybudované  a dané do užívania v r.2009. 
Toto  ihrisko  slúži   domácej  verejnosti   ako  aj  širokému  okoliu,kde  sa  môžu 
športovo vyžiť vo futbale,basketbale,volejbale,tenise a nohejbale.

Keďže v obci dochádzalo  ku každodennej poruche na vodovodnom potrubí a 
tým  aj  k   odstávkam  vody  v  obci,  bola  začatá   kompletná  rekonštrukcia 
vodovodného potrubia po schválení všetkej projektovej dokumentácie  v r.2006 a v 
tom istom roku bol zrekonštruovaný vodovod odovzdaný do užívania obyvateľom 
obce.

Všetky realizované investície v obci riešili akútne a chronické problémy obce, ktoré 
znižovali jej konkurencieschopnosť, atraktivitu z hľadiska cestovného ruchu a znižovali 
kvalitu života obyvateľov. 

Infraštrukturálna  investícia  predstavuje  základný  prostriedok  stimulu 
ekonomického rozvoja na základe,  ktorého je  možné odštartovať  proces revitalizácie  a 
obnovy v obci. Pre ekonomický rozvoj obce je dôležitá kvalitná a moderná infraštruktúra, 
ktorá je jedným z pilierov ekonomického a spoločenského rozvoja prílevu investorov a 
výstavby nových výrobných a podnikateľských kapacít v obci. 

Obec každoročne realizuje niekoľko investičných akcií  menšieho rozsahu, ako sú 
opravy a odstránenie havarijných stavov obecného majetku. 
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2.3 SWOT Analáza
Analýza SWOT je praktický nástroj na hodnotenie územia a aktivít, ktoré sa v ňom 

uskutočňujú. Opisuje silné, slabé stránky a vnútorný stav týkajúci sa najmä minulosti a 
prítomnosti obce, opisuje príležitosti a ohrozenia, ktoré sa týkajú vonkajších faktorov a 
majú skôr väzbu na budúcnosť. 

Technická infraštruktúra:

Silné stránky Slabé stránky

- vybudovaná kanalizácia  
- existencia chodníkov popri ceste  
- vybavenosť obce verejným vodovodom  
- vybudovaná sieť na rozvod elektrickej  
energie  
- oficiálna a aktuálna web stránka obce  
- vyhovujúci signál mobilných sietí  

-zlý technický stav miestnych  
komunikácií a ciest  
- nedostatok finančných prostriedkov na  
údržbu technickej infraštruktúry  
- nevyhovujúci stav verejného  
osvetlenia, potreba dobudovania  
a stálej údržby  
- zlý technický stav miestnych  
komunikácií – ciest II. a III. triedy  
- neexistujúca plynofikácia obce

Príležitosti Ohrozenia

- rekonštrukcia miestnych komunikácií  
- rekonštrukcia verejného osvetlenia  
- dostupnosť internetu pre širšie vrstvy  
obyvateľstva vďaka štátnym dotáciám  
- rozvoj technickej infraštruktúry  
- vybudovanie bezdrôtového rozhlasu  

- malá miera podpory miest a obcí zo  
strany štátu  
- zhoršujúci sa stav obecných stavieb  
a komunikácií  
- absencia chodníkov popri niektorých miestnych  
cestných komunikáciách  
- nevýhodné podmienky čerpania  
prostriedkov z EÚ fondov  
- finančná náročnosť pri  
spolufinancovaní projektov z fondov EÚ  
- nevýhodné podmienky čerpania  
úverových zdrojov z komerčných bánk  
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Sociálna infraštruktúra:

Silné stránky Slabé stránky

- kľudnejší život obyvateľov a bývanie  
ako v meste  
- výhodou bývania v obci je vlastníctvo  
nehnuteľnosti  
- dostačujúca kvalita aktivít na zotavenie  
ľudského organizmu  
- dobré kultúrne povedomie obyvateľov  
- uchovanie kultúrnych tradícií a folklóru  
- každoročne sa opakujúce kultúrne  
podujatia  
- uspokojujúci stav športových zariadení  
- existencia domu smútku v areáli  
obecného cintorína  
- dobré susedské vzťahy  
- záujem obyvateľov o veci verejné  
- informovanosť obyvateľov o dianí obci  
poslancami verejného zastupiteľstva a  
z obecného rozhlasu  
- existujúca primeraná sociálna  
starostlivosť o starších občanov zo  
strany obce  

- nedostatočne rozvinuté obchodné siete  
a služby pre obyvateľov  
- nedostatočná zdravotnícka  
infraštruktúra  
-slabšia propagácia a reklama kultúrnych  
aktivít obce  
- nedostatočné materiálne vybavenie na  
kultúrne a vzdelávacie podujatia  
- neexistencia ZŠ  
- neexistencia materskej školy  
- nízke množstvo aktívnych spoločenských a  
záujmových spolkov  
- nefungujúce obecné a regionálne noviny  
- neexistuje kultúrny dom, múzeum, ani dom 
ľudových remesiel 

Príležitosti Ohrozenia

- snaha obyvateľov zatraktívniť a skrášliť  
život v obci  
- spájanie pravidelných, tradičných  
kultúrnych aktivít s podnikateľskými  
aktivitami, resp. organizovanie  
kultúrnych aktivít pre podnikateľské  
účely (poznávacia a kultúrna turistika)  
- zverejnenie podrobného ročného  
programu kultúrnych podujatí v obci  
- vybudovanie sociálneho zariadenia  
pre starších občanov zo strany obce  
- podporovanie individuálnej bytovej  
výstavby a nájomných bytov  
- zriadenie materskej školy 
- podpora záujmových spolkov 
- zriadenie obecných novín 

- nedostatok finančných prostriedkov na  
šírenie miestnej kultúry za hranice  
katastrálneho územia obce  
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Ekonomika:

Silné stránky Slabé stránky

- dostačujúca dostupnosť kvalifikovaných  
pracovníkov  
- vysoký podiel obyvateľstva v  
produktívnom veku  
- existujúci samostatne hospodáriaci  
roľníci  
- nízka miera nezamestnanosti  

- počet pracovných príležitostí nepokrýva  
kapacity ekonomicky aktívneho  
obyvateľstva  
- zastaralé technické zariadenia  
- nedostatočná miera tvorby finančných  
zdrojov u fyzických osôb, ktorá  
zabraňuje rozvoju podnikateľských  
aktivít  
- nedostatočná miera tvorby finančných  
zdrojov na nákup a inštaláciu moderných  
efektívnych výrobných technológií  
- málo pracovných príležitostí pre  
mladých ľudí s vysokoškolským  
vzdelaním v obci  

Príležitosti Ohrozenia

- vznik nových pracovných miest v  
oblasti poľnohospodárstva, obchodu a  
služieb ako i cestovného ruchu a  
agroturistike  
- možnosť získania finančných  
prostriedkov z fondov EÚ  
- dostatok ľudských zdrojov s vhodnými  
skúsenosťami v oblasti  
poľnohospodárstva  
- vytvorenie nových pracovných miest  
najmä v malom a strednom podnikaní a  
službách  
- podpora záujmových krúžkov zo strany  
obce  
-možnosť získania finančných  
prostriedkov z fondov EU pre ZŠ  

- pomalá výstavba, modernizácia  
a rekonštrukcia technickej infraštruktúry  
- veľká administratívna náročnosť pre  
získanie financií zo štátnych dotácií a  
z fondov EU  
- nedostatok investičného kapitálu  
- neochota obyvateľov uskutočňovať  
podnikateľské aktivity  
- neochota obyvateľov investovať do  
ďalšieho vzdelávania  
- znižujúci sa počet zamestnancov v  
poľnohospodárstve  
- nedostatok investičného kapitálu  
z vlastných zdrojov obce 
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Životné prostredie:

Silné stránky Slabé stránky
- blízky kontakt s prírodou  
- uspokojujúci stav verejnej zelene  
- existencia chránenej krajinnej oblasti a  
náučného chodníka neďaleko obce  
- separovaný zber - papier, plasty, sklo,  
železo, akumulátory, elektronický šrot  
- bohatá flóra a fauna  
- vhodné prírodné podmienky pre rozvoj  
rekreácie, vidieckej turistiky a  
agroturistiky  
- zber bioodpadu  
- vybudovaná kanalizácia 

- narastanie individuálnej automobilovej  
a motocyklovej dopravy v obci  
- nedostatočná informovanosť  
obyvateľstva o stave ŽP  
- nedostatok technických kapacít zberu,  
dopravy, triedenia, zhodnocovania a  
likvidácie odpadov  
- nadmerné využívanie umelých hnojív  
- existencia čiernych skládok  
- absencia oddychovo - rekreačnej zóny  
pre obyvateľov  
- nefunkčné odvodňovacie jarky  
- nedostatočné protipovodňové opatrenia 

Príležitosti Ohrozenia

- riešenie cyklotrás s okolitými obcami  
- úprava verejných plôch  
- obnova odvodňovacích jarkov  
- napojenie na ČOV  
-využitie Európskych fondov na protipovodňové  
opatrenia v obci- protipovodňové poldre  
- vybudovanie menších priehrad na  
zachytávanie vody z hôr  
- zdokonaľovanie odpadového hospodárstva  

- zhoršujúci sa stav životného prostredia  
v dôsledku nadmerného využívania  
fosílnych palív domácnosťami  
- ohrozená kvalita pitných a povrchových  
vôd  
- znečisťovanie podzemných vôd  
- zhoršenie zdravotného stavu  
obyvateľstva  
- znečistenie ovzdušia veľkými zdrojmi  
znečistenia  
- zníženie biodiverzity  
- vykurovanie objektov tuhými palivami  
- nárast množstva vyvážaných odpadov  
- častejšia vodná a pôdna erózia  
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Geografia a demografia:

3.1 Strategická vízia obce
Obec  Horná  Mičiná  bude  progresívna  obec  rozvíjajúca  sa  v  oblasti  občianskej 

vybavenosti,  technickej  infraštruktúry  a  životného  prostredia,  poskytujúca  atraktívne 
prostredie pre rozvoj cestovného ruchu a rozvoj ľudských zdrojov v záujme zvyšovania 
životnej úrovne svojich obyvateľov. 

3.2 Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja
Hlavné príčiny regionálnych disparít  sú v predovšetkým v realizácii  postupných 

krokov ekonomickej reformy (devalvácia meny, liberalizácia cien, konverzia a následný 
rozpad trhov, odbytové ťažkosti) pôsobia s rôznou intenzitou na ekonomiku regiónov SR. 
Dopad  pôsobenia  postupných  krokov  ekonomickej  reformy  mal  vplyv  na  štruktúru 
ekonomiky regiónov. Postup ekonomickej reformy sprevádzalo zhoršovanie ekonomickej 
situácie v okresoch a mikroregiónoch s monoštruktúrnym zameraním výrobnej základne. 
Išlo predovšetkým o okresy, alebo ich časti, kde rozhodujúca výrobná aktivita sa dostala 
do depresie a dochádzalo k prudkému znižovaniu zamestnanosti. 

Kľúčové disparity: 
1. nedostatočne využitý existujúci rastový potenciál regiónov, 
2. nedostatočná úroveň rastového potenciálu regiónov, 
3. sektorové a regionálne rozdiely v konkurencieschopnosti dané nedostatočným 

využitím existujúceho rastového potenciálu, ako aj jeho nedostatočnou úrovňou 
4. útlm poľnohospodárskej prvovýroby 

Silné stránky Slabé stránky
- dlhoročná história a povedomie obce  
- dobré klimatické podmienky na  
poľnohospodársku a lesnícku činnosť  
- pozitívne migračné saldo v posledných  
rokoch  
- vysoké percento SŠ s maturitou  

- regresívny typ vekovej štruktúry –  
prevláda poproduktívne obyvateľstvo  
nad predproduktívnym  
- zvyšujúce sa percento obyvateľov  
v poproduktívnom veku  

Príležitosti Ohrozenia

- podpora bývania pre mladých od štátu  
- využitie prírodného potenciálu pre  
účely vidieckej turistiky a agroturistiky  
- oživenie tradície pečenia domáceho  
chleba, chovu husí a doplnkových  
aktivít s tým súvisiacich- husacie hody  
- vytvorenie ubytovacích a stravovacích  
kapacít pre potreby vidieckej turistiky  

- vysoký odliv obyvateľov obce za prácou  
mimo regiónu  
- odchod mladých ľudí do zahraničia  
- rast počtu obyvateľov v seniorskej  
kategórii  
- zhoršujúca sa sociálna situácia niektorých  
skupín obyvateľstva  
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Hlavné faktory rozvoja: 

1. zlepšenie dostupnosti regiónov a dovybavenie územia infraštruktúrou, 
2. rozvoj ľudského potenciálu a efektívne využitie pracovných síl, 
3. využitie, reštrukturalizácia, rozvoj produkčného potenciálu a zvyšovanie 

inovačnej kapacity regiónov,
4. zlepšenie kvality životného prostredia,
5. zachovanie a ochrana životného prostredia v obci.

Koherentné poradie faktorov rozvoja obce Horná Mičiná 

Medzi  kľúčové faktory rozvoja  obce  Horná Mičiná  patrí  jej  dlhoročná história  a 
povedomie  obce  v  oblasti  poľnohospodárstva,  ktoré  výraznou  mierou  determinuje  a 
určuje budúci rozvoj a úroveň konkurencieschopnosti obci v budúcnosti. Dobrá štruktúra 
sídelnej siete pre obsluhu územia má význam predovšetkým z hľadiska lokalizácie firiem 
a z hľadiska kvality života obyvateľov v obci. 

Blízkosť významných mestských sídel prepojených s obcou dopravnou a technickou 
infraštruktúrou prináša zo sebou predovšetkým ekonomické a sociálne výhody. Ako sú 
napr.  dostatok  pracovných  príležitostí,  kvalitná  štruktúra  ekonomických  činností  a 
predpoklad  pre  a  rast  a  rozvoj  potrieb  a  sociálnych  istôt  obyvateľstva  a  znižovanie 
nezamestnanosti. 

Ekonomický  potenciál  daného  regiónu  predstavuje  spolupôsobenie  existujúcich 
ľudských  zdrojov,  kapitálu  a  prírodných  daností  za  účelom  výroby  produkcie  a 
poskytovania  služieb.  Ekonomický  potenciál  je  rozhodujúcim  faktorom  rozvojových 
možností  obce  a  determinantom  životnej  úrovne  jej  obyvateľstva.  Je  východiskom 
všetkých  rozvojových  zámerov,  ktoré  sa  obce  dotýkajú.  Dokonalé  zmapovanie 
existujúceho  stavu  ekonomického  potenciálu  a  prognóza  jeho  očakávaného  vývoja  v 
budúcnosti je rozhodujúcim faktorom ekonomickej úspešnosti obce. 

Využitie ekonomického potenciálu obce závisí od viacerých faktorov. Okrem dopytu 
sú to predovšetkým ekonomicko-technické parametre výrobných zariadení alokovaných v 
regióne, konkurencieschopnosť ich potenciálnej produkcie, kvalita a dostupnosť pracovnej 
sily  a  pod.  Úroveň  tohto  potenciálu  a  stupeň  jeho  využitia  sa  priamo odzrkadľuje  v 
ekonomickej výkonnosti obce. 

Cestovný  ruch  nadobúda  čoraz  väčší  ekonomický  i  sociálny  význam pre  rozvoj 
obce. 
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Vidiecky turizmus : 
a) ovplyvňuje tvorbu nových pracovných príležitostí, zastavuje pokles obyvateľstva 

v obci, 
b)  ovplyvňuje  zárobkovú situáciu  miestneho obyvateľstva,  stimuluje  jeho  dopyt, 

vytvára príležitosti pre podnikateľské aktivity, aktivuje rozvoj poľnohospodárskej výroby, 
remesiel, obchodu a tak zlepšuje hospodárske a sociálne pomery miestneho obyvateľstva; 

c)  stimuluje  rozvoj  technickej  infraštruktúry  (budovanie  cestnej  siete, 
telekomunikácií,  zásobovanie pitnou vodou) a sociálnej  infraštruktúry (modernizácia a 
výstavba bytového fondu, kultúrno-osvetových, zdravotníckych zariadení ap.), zlepšuje 
starostlivosť o životné prostredie a občiansku vybavenosť; 

d)  je  zdrojom  príjmov  regiónu  a  tvorby  hodnoty,  multiplikačného  efektu  v 
kooperujúcich odvetviach, priamo i sprostredkovanie vplýva na tvorbu HDP a v dôsledku 
ekonomickej  špecializácie  regiónu  na  cestovný  ruch  je  aj  faktorom  podpory 
medziregionálnej kooperácie; 

e)  má  pozitívny  priamy  a  sprostredkovaný  vplyv  na  tvorbu  a  rast  hrubého 
národného  produktu  regiónu  a  vplyvom  rozvoja  aktívneho  zahraničného  cestovného 
ruchu aj na devízové zhodnocovanie služieb cestovného ruchu. 

Uvedomujúc  si  tento  pozitívny  vplyv  cestovného  ruchu  na  rozvoj  obce  je 
príležitosťou do budúcnosti lepšie a efektívnejšie využiť turistický potenciál a rozširovať 
turistické atrakcie. 

Koherentné poradie disparít obce Horná Mičiná 

Z  pohľadu  kvality  života  obyvateľov  obce  Horná  Mičiná  je  potrebné  v 
budúcnosti  riešiť  rozvoj  turistiky  a  vybudovanie  cyklotrás.  Ďalej  je  potrebné 
zvýšenie  počtu  individuálnej  bytovej  výstavby,  zdokonaľovanie  odpadového 
hospodárstva a taktiež zrealizovať rekonštrukciu verejného osvetlenia. 

Disparitou  obce  Horná  Mičiná  je  i  mierny  pokles  demografického  salda. 
Zhoršovanie populačnej situácie v obci je spojené s výraznou zmenou demografického 
správania  obyvateľov  od  90-tych  rokov.  V  podstate  predstavuje  proces  identický  so 
situáciou vo vyspelých krajinách. Na druhej strane však tento stav súvisí čiastočne aj so 
zmenenými vnútornými podmienkami slovenskej spoločnosti (zvýšené životné náklady, 
výrazná nezamestnanosť, finančná nedostupnosť bývania), ktoré majú dopady najmä na 
mladé rodiny a mladých ľudí. 

3.3 Rozvojová stratégia
Až  doteraz sme sa v jednotlivých častiach Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja  obce Horná Mičiná  zaoberali  súčasným stavom obce,  jej  skutkovým obrazom. 
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Zmapovali sme jej obyvateľov, ich životnú úroveň, možnosti vzdelávania, kultúrneho a 
športového  vyžitia,  zamestnanosti,  dopravy,  sociálnej  a  zdravotnej  pomoci, 
environmentálnej situácie. 

Tento  stav  sme  podrobne  analyzovali  a  na  základe  SWOT  analýzy  sme  určili 
kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja. 

Definovanie rozvojovej stratégie obce nadväzuje na výsledky komplexných analýz a 
na SWOT analýzu, pričom sa snaží odstrániť alebo prinajmenšom zmierniť identifikované 
disparity pomocou určených faktorov rozvoja. 

Znamená to zaistiť pre obyvateľov obce Horná Mičiná kvalitné prostredie pre život. 
Pod kvalitným prostredím si možno predstaviť zdravú krajinu, ktorú miestny obyvatelia 
využívajú ako ekonomický nástroj a miesto pre odpočinok a prostredie, ktoré je potrebné 
ochrániť  pre  budúcu generáciu.  Ku kvalitnému životu potrebujú obyvatelia  fungujúcu 
technickú  a  dopravnú  infraštruktúru,  na  ktorej  základoch  je  možné  obec  udržať 
životaschopnou. Okrem toho je pre život v obci potrebná občianska vybavenosť a služby. 
Súčasťou kvalitného života je i bohatý spolkový život, celoročné vyžitie v oblasti kultúry, 
športu a voľného času. Taktiež je dôležité ponúknuť turistom a návštevníkom obce Horná 
Mičiná  atraktívne  miesto  pre  rekreáciu  a  pre  trávenie  voľného  času.  Predstavuje  to 
vybudovať  pre  nich  turistickú infraštruktúru,  ponúknuť  kvalitné  a  dostupné základné 
služby cestovného ruchu, poskytovať dostatok informácií a zaisťovať radu ďalších aktivít, 
ktoré budú viesť ku rozvoju vidieckej turistiky a agroturistiky v spolupráci zo všetkými 
zainteresovanými subjektmi. 

Na  základe  uvedených  skutočností  a  v  zmysle  jednotlivých  národných  a 
regionálnych  programov  bola  vytvorená  rozvojová  stratégia  obce  Horná  Mičiná, 
vychádzajúca z opisu strategických prístupov predstaviteľov obce k jej rozvoju. 
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3.4 Strategický cieľ obce
Zvýšiť kvalitu života miestnych obyvateľov zabezpečením sociálnej a ekonomickej 

prosperity a ochrany kvality životného prostredia. 
Naplnenie strategického cieľa sa bude realizovať na základe naplnenia troch priorít:

PRIORITA 1. 
Podpora a rozvoj ľudských zdrojov 
PRIORITA 2. 
Rozvoj ekonomickej štruktúry 
PRIORITA 3. 
Ochrana životného prostredia  

3.4.1. OPATRENIA A AKTIVITY 
PRIORITA 1. Podpora a rozvoj ľudských zdrojov 
OPATRENIE 1.1- Podpora bývania 

Cieľ opatrenia: Rozvoj demografickej základne obce podporou a vytváraním 
podmienok pre výstavbu nájomných bytov a nových rodinných domov.
AKTIVITY:

• Riešenie nového územného plánu obce
• Výstavba IBV 

OPATRENIE 1.2- Rozvoj sociálnej infraštruktúry
Cieľ opatrenia: Zlepšenie sociálnej infraštruktúry a zvýšenie kvality života.

AKTIVITY:
• Výmena okien na obecnom úrade
• Rekonštrukcia kotolne a kúrenia OÚ
• Zateplenie budovy OÚ
• Výmena žlebov a natretie krytiny OÚ
• Zateplenie podkrovných miestností a zníženie vnútorných stropov OÚ
• Rekonštrukcia obecného parku (fontána, osvetlenie, detské ihrisko)
• Výstavba prírodného amfiteátra
• Vybudovanie nových prechodov pre chodcov
• Výmena nového nočného LED osvetlenia a dobudovanie nových ulíc osvetlením

PRIORITA 2. Rozvoj ekonomickej štruktúry 
OPATRENIE 2.1- Zlepšenie technickej infraštruktúry 

Cieľ opatrenia: Zvýšenie kvality života občanov a zvýšenie ich bezpečnosti 
AKTIVITY:

• Vybudovanie chodníka časť Vápenica do dediny
• Vybudovanie autobusovej zastávky časť Vápenica
• Vybudovanie prístupovej cesty za dedinou na evanjelický cintorín
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• Cesta od brány v evanjelickom cintoríne hore
• Chodník ku katolíckemu kostolu
• Nový asfalt na dolnom konci dediny
• Oprava dedinských mostov
• Dostavba komunikácie v časti Skalnavá

OPATRENIE 2.2- Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu 
Cieľ opatrenia: Zatraktívnenie miestneho prostredia

AKTIVITY:
• Budovanie, značenie a podpora cyklotrás
• Budovanie, značenie a podpora turistických chodníkov

PRIORITA 3. Ochrana životného prostredia 
OPATRENIE 3.1- Budovanie protipovodňových opatrení 

Cieľ opatrenia: Vytvorenie technických opatrení protipovodňovej ochrany  
AKTIVITY:

• Regulácia potokov v časti Seč a na Hnilisko

OPATRENIE 3.2- Zlepšenie ochrany životného prostredia 
Cieľ opatrenia: Opravy a budovanie vodovodu a kanalizácie  

AKTIVITY:
• Skalnavá - riešenie problému kanalizácií
• Vybudovanie vodovodu - prečerpávacia stanica na dotláčanie vody do najvyšších 

miest  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AKČNÝ PLÁN

Aktivita Zodpovedný za 
realizáciu

Plánovaný rok 
realizácie

Náklady na 
projekt

Možné zdroje Monitorovacie 
ukazovatele

Výmena okien OÚ starosta obce 2015 - 2016 5000,- € Európske 
fondy, časť 
vlastné zdroje

Vymenené 
okná

Kotolňa a ÚK OU starosta obce 2015 - 2016 3000,- € Európske 
fondy

Kotolňa a ÚK 
OU

Zateplenie OÚ starosta obce 2017 - 2018 80 000,- € Európske 
fondy

Zateplený OÚ

Krytina OÚ, náter starosta obce 2016 1500,- € Vlastné zdroje Natretá krytina

Podkrovie OÚ starosta obce 2018 - 2020 3000,- € Európske 
fondy

Zrealizované 
podkrovie

Rekonštrukcia 
obecného parku

starosta obce 2016 - 2017 10 000,- € Európske 
fondy

Zrekonštruova
ný park

Výstavba prírodného 
amfiteátra

starosta obce 2018 - 2020 5000,- € Európske 
fondy

Postavený 
amfiteáter

Vybudovanie 
prechodov pre 
chodcov

starosta obce 2017 6000,- € Vlastné zdroje Nové prechody 
pre chodcov

Verejné osvetlenie starosta obce 2016 20 000,- € Európske 
fondy

Zrekonštruova
né verejné 
osvetlenie

Chodník Vápenica starosta obce 2016 - 2017 100 000,- € Európske 
fondy

Nový chodník

Zastávka Vápenica starosta obce 2016 - 2017 10 000,- € Európske 
fondy

Nová zastávka

Cesta na Ev. cintorín starosta obce 2016 2000,- € Vlastné zdroje Nová cesta 

Ev. cintorín cesta hore starosta obce 2016 3000,- € Vlastné zdroje Nová cesta 

Chodník Kat. kostol starosta obce 2017 2000,- € Vlastné zdroje Nový chodník

Nový asfalt dolný 
koniec

starosta obce 2016 - 2017 25 000,- € Európske 
fondy

Nový asfalt

Oprava mostov starosta obce 2018 5000,- € Európske 
fondy

Opravené 
mosty

Dostavba 
komunikácie 
Skalnavá

starosta obce 2018 30 000,- € Európske 
fondy

Nová cesta 

Cyklotrasy dobrovoľníci 2020 - - Nové 
cyklotrasy

Turistické chodníky KST 2020 - - Preznačené 
chodníky
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AKČNÝ PLÁN

Regulácia potokov starosta obce 2016 - 2017 3000,- € Vlastné zdroje Zregulované 
potoky

Kanalizácia Skalnavá starosta obce 2018 - 2020 20 000,- € Európske 
fondy

Vybudovaná 
kanalizácia

Prečerpávacia stanica starosta obce 2018 - 2020 20 000,- € STVaK Vybudovaná 
prečerpávacia 
stanica

Aktivita Zodpovedný za 
realizáciu

Plánovaný rok 
realizácie

Náklady na 
projekt

Možné zdroje Monitorovacie 
ukazovatele
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4 Implementačná časť
4.1 Finančné zabezpečenie 

Jednou z kľúčových otázok programu rozvoja je schopnosť  obce v priebehu jeho 
realizácie  zaistiť  zdroje  potrebné  na  jeho  financovanie.  Finančné  zdroje  potrebné  pre 
naplnenia  aktivít  uvedených  v  Programe  hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja  budú 
plynúť z nasledovných zdrojov: 

Rozpočet  obce  je  základným  zdrojom  financovania  aktivít.  Výška  voľných 
prostriedkov je však limitovaná a preto je vhodné prostriedky obecného rozpočtu použiť 
najmä na nasledovné: 

• zabezpečiť  prípravu projektov  – projektová dokumentácia,  príprava žiadostí  na 
čerpanie eurofondov a podobne,

• spolufinancovať europrojekty,
• financovanie bežných aktivít – ide najmä o neinvestičné aktivity v oblasti služieb 

obyvateľom alebo podpore kultúrneho a športového života 

Ostatné verejné zdroje, najmä prostriedky ŠFRB sú vhodné na financovanie bytovej 
výstavby. Príležitosti na získanie nenávratnej finančného príspevku zo štátneho rozpočtu 
sú v značnej miere obmedzené. 

Súkromné zdroje – je možné použiť najmä na v projektoch, ktoré sú orientované na 
podporu podnikateľského prostredia a súkromný sektor z neho bude mať tiež osoh.

Štrukturálne fondy EÚ – je možné použiť na financovanie mnohých projektov.
Úverové  zdroje  –  úvery  sú  vhodné  na  riešenie  akútnych  investičných  potrieb 

prípadne na financovanie aktivít s pozitívnym dopadom na rozpočet obce. 

4.2 Zabezpečenie realizácie
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horná Mičiná (2015-2020), PHSR 

je potrebné podrobiť každoročnému posúdeniu v odborných komisiách a tak aktualizovať 
plán aktivít na nasledujúci rok. PHSR je živý dokument, ktorý je potrebné aktualizovať a 
upravovať podľa akútnych potrieb či možností financovania. 

Strategické plánovanie podpory rozvoja obce je charakteristické najmä orientáciou 
podpory na dosiahnuté efekty, t.z.: 

• hierarchickým usporiadaním cieľov,
• riadením na základe procesov,
• permanentným monitorovaním a vyhodnocovaním efektov,
• permanentným učením sa a inováciou,
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• rozvíjaním partnerstiev,
• zodpovednosťou voči verejnosti.
Na základe poznatkov o efektívnosti a účinnosti vynaložených nákladov sa budú 

iniciovať inovačné zlepšenia v rámci stanovovania cieľov v obci. Informácie o účinnosti a 
efektívnosti  vynakladaných prostriedkov sú nenahraditeľným zdrojom permanentného 
rozširovania poznatkov v oblasti podpory rozvoja obce. 

4.3 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie
Zabezpečenie realizácie a naplnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

bude  dosiahnuté  koordinovaným  a  širokospektrálnym  pôsobením  všetkých 
zainteresovaných  cieľových  skupín  v  obci  v  kombinácii  s  využitím  schopností  a 
skúseností všetkých zodpovedných osôb. 

V  časti  3.4.1  je  uvedený  subjekt  zodpovedný  za  realizáciu  jednotlivých  aktivít, 
väčšina  aktivít  je  v  pôsobnosti  obce.  Nakoľko sú tieto  aktivity  rozsiahle  a  náročné,  je 
potrebné určiť konkrétne osoby či komisie v orgánoch obce, ktoré budú za tieto aktivity 
riadiť a koordinovať. V pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja sa neurčujú konkrétne 
mená či posty, nakoľko takéto rozhodnutia je potrebné robiť operatívne. 

Je  však  možné  rámcovo určiť  kompetencie  jednotlivých  orgánov obce.  Štruktúra 
organizačného  zabezpečenia  manažmentu  programu  je  závislá  od  špecifických 
podmienok obce. Zastupiteľstvo obce je najvyšší orgán na čele so starostom, má politickú 
a riadiacu zodpovednosť za plnenie celého programu rozvoja obce. 

Obecné  zastupiteľstvo  prijíma  rozhodnutia  o  postupe  realizácie  programu, 
ustanovuje  riadiacu  skupinu  alebo  osobu,  ktorá  bude  poverená  riadením  procesu, 
schvaľuje  návrhy a  projekty  rozvoja,  dojednáva partnerské  vzťahy,  hodnotí,  schvaľuje 
výsledky  a  výstupy  programu  a  zabezpečuje  jeho  realizáciu  a  rozhoduje  o  zmenách. 
Zastupiteľstvo spracúva,  schvaľuje,  riadi  a  pravidelne vyhodnocuje  plnenie  programu 
obce. Realizácia programu je vykonávaná na základe projektov. Na realizácii programu sa 
budú podieľať odborníci a parteri, nakoľko účinnosť plnenia programu je možné zvýšiť 
len na základe partnerstiev. Okrem podnikateľskej sféry sú vhodnými partnermi, subjekty 
so skúsenosťami vo sfére čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ. 

Implementácia  Programu  hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja  je  najvhodnejšia 
prostredníctvom implementačných projektov,  ktoré môže obec realizovať  sama alebo v 
spolupráci s externými poradenskými organizáciami. Úlohou implementačného projektu 
je zaviesť dané opatrenie do praxe a ďalej vykonať potrebné opatrenia, aby sa pokračovalo 
v  práci  navrhnutým  smerom,  alebo  priamo  zrealizovať  opatrenie  do  jeho  úspešného 
naplnenia cieľov a dosiahnutia programovaného výsledku a stavu. 
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Organizačné opatrenia  špecifikujú nástroje,  ktorými bude zabezpečené napĺňanie 
vytýčených  strategických  cieľov  a  zámerov  v  PHSR  a  nástroje  akým  sa  strategický 
dokument  dopĺňa  a  aktualizuje.  Je  potrebné  zabezpečiť  inštitucionálne  zabezpečenie 
implementácie  konkretizovaných  zámerov  v  jednotlivých  oblastiach  rozvoja  obce. 
Inštitucionálne  hľadisko  poskytne  informáciu  o  tom,  kto  bude  realizovať  naplnenie 
vytýčených  cieľov  a  kto  ponesie  zodpovednosť  za  ich  dosiahnutie  a  splnenie. 
Zodpovednosť je konkretizovaná v rámci každého jedného plánovaného projektu v obci. 

4.4 Monitorovanie a hodnotenie
Monitorovanie  plnenia  programu  rozvoja  bude  stálym  a  dlhodobým  procesom 

zameraným na sledovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien pomocou vybraných 
ukazovateľov, cieľom ktorého bude získavanie informácií o skutočnom plnení opatrení 
zameraných na zmenu negatívneho vývoja, resp. o potrebe zmeniť ich výber alebo spôsob 
realizácie.  Stabilizovať  zásady  procesu  monitorovania  umožní  priebežná  i  etapovitá 
kontrola realizácie programu. Nevyhnutnou podmienkou monitoringu je organizačné a 
metodické zabezpečenie riešenia operatívnych problémov a z nich vyplývajúce zmenové 
riadenie. 

Monitorovanie plnenia programu rozvoja bude obsahovať nasledovné činnosti:
• každoročné hodnotenie napĺňania cieľov stanovených v PHSR, 
• každoročné spracovanie plánu aktivít na nasledujúce obdobie, 
• vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov ako popis stupňa realizovaných cieľov a 

opatrení, 
• vyhodnotenie dopadov aktivít na občanov dotazníkovou formou a porovnanie s 

počiatočnými preferenciami občanov pri zostavovaní PHSR. 
Uvedené činnosti uskutočnené v procese monitorovania umožnia zhodnotiť postup 

v realizácii plánovaných úloh. Znamená sledovanie výstupov, financovanie jednotlivých 
činnosti,  projektov  alebo  etáp.  Monitorovanie  sa  uskutočňuje  prostredníctvom 
ukazovateľov,  ktoré  sa  vzťahujú  na  špecifické  ciele,  objasňujú  stav  implementácie, 
výsledkov a dopadov a poukazujú na dosiahnutý vývoj vo vzťahu k finančnému plánu. 
Po implementácii bude pracovná skupina plniť aj funkciu monitorovania a hodnotenia. 
Konkrétne pôjde o sledovanie vývoja, smerovania a zmien vonkajších podmienok v obci, 
požiadaviek  obyvateľov,  ako  aj  požiadavky  ďalších  cieľových  skupín  (návštevníkov, 
investorov  a  podnikateľov).  V  procese  monitorovania  sa  zhromažďujú  údaje  o 
realizovaných projektoch. Na základy výstupov monitorovania a hodnotenia je potrebné 
následne uskutočniť aktualizáciu strategických cieľov. 

Cieľom  monitorovania  pracovnými  skupinami  bude  zabezpečiť  konzistentné  a 
pravidelné informácie o realizovaných a ukončených projektoch. Vhodným spôsobom na 
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realizáciu  monitoringu  sú  kvantitatívne  ukazovatele  úspešnosti,  ktoré  dávajú 
jednoznačnú  odpoveď  na  stupeň  alebo  mieru  naplnenia  projektu  v  danom  časovom 
období.  Spôsob  práce  pracovnej  skupiny  uskutočňujúcej  monitorovanie  a  hodnotenie 
vyplynie zo samotného charakteru projektu. 

Zmyslom  procesu  hodnotenia  je  sumarizovať  výstupy  získané  monitorovaním 
projektov na získanie informácií o účinnosti a efektívnosti vynaložených nákladov. Tieto 
informácie  sa  transformujú  do  monitorovacích  a  hodnotiacich  správ,  ktoré  sa 
prerokovávajú na zasadnutiach pracovnej skupiny. Proces hodnotenia využíva ako svoje 
vstupy všetky dáta získavané v procese monitorovania. Výstupom procesu hodnotenia, 
resp. celého procesu monitorovania a hodnotenia, sú hodnotiace a monitorovacie správy. 

Hodnotenie  je  vykonávané pravidelne  za  účelom merania  efektivity  voči  cieľom 
projektov. Vykonáva sa v priebehu realizácie jednotlivých projektov a po ich ukončení. 
Posudzuje sa hlavne vecná stránka a vzniknuté problémy. Riešenie prioritných problémov 
sa posudzuje s použitím kritérií voči stanoveným ukazovateľom. Hodnotenie znamená 
kritické  a  objektívne  overovanie.  Plní  funkciu  spätnej  väzby.  Hodnotenie  sa  opiera  o 
monitorovacie činnosti, ktoré mu poskytujú nevyhnutné informácie. 
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5 Záver
Program  hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja  je  spracovaný  na  báze  viacerých 

dokumentov a v súlade s príslušnými zákonnými predpismi. Časť PHSR je zameraná na 
komplexnú analýzu v oblastiach ako demografia, nezamestnanosť,  hospodársku oblasť, 
sociálnu a technickú infraštruktúru a iné oblasti, ktoré popisujú a analyzujú súčasný stav 
v  obci,  ktorý  je  detailnejšie  rozpracovaný  v  SWOT  analýze  popisujúcej  silné  a  slabé 
stránky,  príležitosti  a  ohrozenia.  PHSR  je  dôležitým  strategickým,  systémovým  a 
koncepčným  dokumentom  pre  zabezpečovanie  zásadných  aktivít  rozvoja  v  zmysle 
definovaných cieľov, priorít, opatrení a financovania. Vzhľadom na súčasné postavenie 
regionálneho  rozvoja  v  rámci  Slovenskej  republiky,  ktorý  nevytvára  priame  nástroje 
podpory v regiónoch (VÚC), je dokument PHSR účelovo a explicitne zameraný na ciele a 
priority rozvoja kraja a Národného Strategického plánu rozvoja vidieka SR. Sleduje sa tým 
najmä možnosť  využívania  nástrojov  pomoci  EÚ,  to  znamená  využitie  štrukturálnych 
fondov a  kohézneho fondu.  Vykonateľnosť  PHSR bude  závislá  od  mnohých  faktorov, 
predovšetkým  od  schopnosti  zainteresovaných  subjektov  vypracovávať  a  predkladať 
príslušným  ústredným  riadiacim  orgánom  a  ich  sprostredkujúcim  implementačným 
agentúram také projekty, ktoré budú konkurencieschopné. Veľký význam pre realizovanie 
jednotlivých  opatrení  a  aktivít  definovaných  v  PHSR  bude  mať  úroveň  riadenia  a 
koordinácie celého procesu prípravy projektov a ich presadzovania na národnej úrovni. 
Program je potrebné hodnotiť ako dokument otvorený, ktorý môžu orgány obce priebežne 
doplňovať a o nové aktivity, respektíve vypúšťať tie opatrenia, ktorých realizácia nie je v 
možnostiach obce. 

Nástrojom  pre  naplnenie  úloh  vyplývajúcich  z  Národného  plánu  regionálneho 
rozvoja  SR  je  PHSR  ako  základný  programovací  dokument  pre  uskutočňovanie 
regionálnej  politiky  ako  aj  základný  rámec  pre  budúce  projekty,  v  oblasti  znižovania 
regionálnych disparít. Program zároveň odráža aj nový spôsob spolupráce s EÚ založenej 
na princípoch partnerstva, otvorenosti, subsidiarity a hospodárskej a sociálnej súdržnosti 
na  úseku  regionálneho  rozvoja.  Hlavnou  myšlienkou  tohto  dokumentu  je  zlepšovať 
kvalitu života občanov a sociálnu súdržnosť spoločnosti, najmä vytvoriť podmienky pre 
ekonomický  rozvoj  a  tvorbu  pracovných  príležitostí,  presadzovať  koncept  trvalo 
udržateľného rozvoja. 
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