OBEC LIVINSKÉ OPATOVCE

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Livinské Opatovce na roky 2007 – 2013

máj 2007

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIVINSKÉ OPATOVCE NA ROKY 2007 – 2013

Objednávateľ:
Obec Livinské Opatovce
Daniela Hanová – starostka obce
956 32 Livinské Opatovce

Dodávateľ:
Ing. Barbora Gerhátová
Nitrianska 2/3
955 01 Chrabrany
tel.: +421 915 737 425

Schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva v Livinských Opatovciach č. 3/2007 zo
dňa 4. mája 2007.

Daniela Hanová
starostka obce

© Obec Livinské Opatovce, máj 2007

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIVINSKÉ OPATOVCE NA ROKY 2007 – 2013

OBSAH
1 ÚVOD .......................................................................................................................... 5
1.1 Súhrnný obsah dokumentu .................................................................................... 5
1.2 Súlad PHSR s dokumentmi na národnej a regionálnej úrovni .............................. 6
1.3 Charakteristika riešeného územia ......................................................................... 10
2 EKONOMICKÉ A SOCIÁLNE VÝCHODISKÁ ................................................ 12
2.1 Socio-ekonomická analýza ................................................................................. 12
2.1.1 Prírodné zdroje a podmienky ......................................................................... 12
2.1.2 Demografické charakteristiky ........................................................................ 15
2.1.3 Ekonomika ...................................................................................................... 20
2.1.4 Občianska vybavenosť ................................................................................... 26
2.1.4.1 Technická infraštruktúra .......................................................................... 26
2.1.4.2 Sociálna infraštruktúra ............................................................................. 27
2.1.4.3 Zdravotná infraštruktúra ........................................................................... 27
2.1.4.4 Kultúrna infraštruktúra ............................................................................. 27
2.1.4.5 Bývanie .................................................................................................... 28
2.1.5 Vzdelávanie a kultúra .................................................................................... 31
2.1.6 Analýza stavu a ochrany životného prostredia .............................................. 32
2.2 Analýza realizovaných opatrení ........................................................................... 36
2.3 SWOT analýza ..................................................................................................... 36
2.4 Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja ........................................................ 38
2.4.1 Všeobecné východiská ................................................................................... 38
3 ROZVOJOVÁ STRATÉGIA ................................................................................. 39
3.1 Vízia ..................................................................................................................... 39
3.2 Rozvojová stratégia obce Livinské Opatovce na roky 2007 – 2013 .................... 39
3.2.1 Opis rozvojovej stratégie ................................................................................ 40
3.2.2 Plán realizácie projektov na roky 2007 – 2013 .............................................. 45
4 ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE .......................................................................... 46
4.1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie ........................................................ 46
4.2 Monitorovanie a hodnotenie ................................................................................ 46
4.3 Harmonogram realizácie ...................................................................................... 47
5 ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY................................................................. 48
6 PRÍLOHY ................................................................................................................ 49

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIVINSKÉ OPATOVCE NA ROKY 2007 – 2013

Zoznam tabuliek a grafov
Zoznam tabuliek
Tabuľka 1 Pôdny fond obce Livinské Opatovce v roku 2004.......................................... 14
Tabuľka 2 Bilancia obyvateľstva v rokoch 1997 – 2005 ................................................. 15
Tabuľka 3 Porovnanie demografie obce s priemerom okresu, kraja a SR v roku 2001 ... 18
Tabuľka 4 Národnostné zloženie obyvateľstva v roku 2001 ............................................ 18
Tabuľka 5 Religiózna štruktúra obyvateľov Livinských Opatoviec v roku 2001 ............ 18
Tabuľka 6 Stupeň dosiahnutého vzdelania obyvateľstva v roku 2001 ............................. 19
Tabuľka 7 Vysokoškolské vzdelanie obyvateľstva v roku 2001 ...................................... 19
Tabuľka 8 Štruktúra ekonomických subjektov podľa OKEČ v roku 2007 ...................... 20
Tabuľka 9 Právne subjekty v roku 2007 .......................................................................... 22
Tabuľka 10 Bývajúce obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do
zamestnania a podľa odvetvia hospodárstva v roku 2001 ........................... 23
Tabuľka 11 Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie v rokoch 2001 – 2006.................... 24
Tabuľka 12 Porovnanie miery nezamestnanosti k 31. 12. 2005 ...................................... 24
Tabuľka 13 Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie podľa dosiahnutého stupňa vzdelania
........................................................................................................................................... 25
Tabuľka 14 Členenie uchádzačov o zamestnanie podľa veku ......................................... 25
Tabuľka 15 Členenie uchádzačov o zamestnanie podľa dĺžky evidencie ........................ 26
Tabuľka 16 Domový a bytový fond obce Livinské Opatovce v roku 2001 .................... 28
Tabuľka 17 Obdobie výstavby trvale obývaných bytov v obci Livinské Opatovce......... 29
Tabuľka 18 Prírastky, úbytky a stav bytového fondu k 31.12. ........................................ 30
Tabuľka 19 Vybavenie trvale obývaných bytov v roku 2001.......................................... 30
Tabuľka 20 Počet detí v materskej škole v obci Livinské Opatovce .............................. 31
Tabuľka 21 Množstvo odpadov vyprodukovaných v obci Livinské Opatovce ............... 35
Tabuľka 22 Priority a opatrenia na roky 2007 – 2013 ..................................................... 33
Zoznam grafov
Graf 1 Štruktúra pôdneho fondu v obci Livinské Opatovce v roku 2004 ........................ 14
Graf 2 Vývoj natality a mortality v rokoch 1997 - 2005 .................................................. 16
Graf 3 Vývoj celkového prírastku obyvateľstva v rokoch 1997 - 2005............................ 16
Graf 4 Demografická štruktúra obyvateľov v roku 2005 ................................................. 17
Graf 5 Demografická štruktúra mužov v roku 2005 ........................................................ 17
Graf 6 Demografická štruktúra žien v roku 2005 ............................................................ 17
Graf 7 Vzdelanostná štruktúra obyvateľov v roku 2001 .................................................. 20
Graf 8 Zastúpenie počtu subjektov podľa OKEČ v roku 2007......................................... 21
Graf 9 Zastúpenie ekonomických sektorov v Livinských Opatovciach v roku 2007...... 21
Graf 10 Štruktúra právnych subjektov v Livinských Opatovciach v roku 2007 ............. 22
Graf 11 Odvetvia hospodárstva, v ktorých pracujú obyvatelia obce Livinské Opatovce
.......................................................................................................................................... 23
Graf 12 Vývoj miery nezamestnanosti v obci v rokoch 2001 – 2006 ............................. 24
Graf 13 Vlastníctvo bytového fondu v roku 2001............................................................ 29
Graf 14 Obdobie výstavby trvale obývaných bytov v roku 2001 .................................... 30
Graf 15 Vybavenie obývaných bytov technickou infraštruktúrou v roku 2001............... 31
Graf 16 Vývoj počtu detí v materskej škole v rokoch 1997/1998 – 2006/2007 .............. 32

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIVINSKÉ OPATOVCE NA ROKY 2007 – 2013

1 ÚVOD
1.1 Súhrnný obsah dokumentu
V zmysle súčasnej platnej legislatívy, ktorá stanovuje podmienky na úrovni Slovenskej
republiky1 a Európskej únie (nariadenia), sa podpora regionálneho rozvoja uskutočňuje
v súlade s programovaním na základe dokumentov na národnej2, regionálnej3 a miestnej
úrovni4. Cieľom tejto podpory je zabezpečiť vyvážený hospodársky a sociálny rozvoj SR,
odstrániť alebo zmierniť rozdiely v úrovni hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov,
zabrániť vzniku nových oblastí s nízkou ekonomickou výkonnosťou a životnou úrovňou
obyvateľov a v neposlednom rade udržať hospodársky a sociálny rozvoj regiónov.
Podpora regionálneho rozvoja z fondov EÚ v rokoch 2007 – 2013 na území
Slovenskej republiky bude implementovaná v regiónoch spadajúcich pod cieľ
Konvengercia, Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a Európska územná
spolupráca. Politika rozvoja vidieka – vidieckych oblastí bude v novom programovom
období implementovaná prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre
rozvoj vidieka (EAFRD), ktorý nebude súčasťou štrukturálnych fondov. Slovenská
republika bude mať možnosť využívať zdroje Európskej únie na základe dvoch
dokumentov a to Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na
roky 2007 – 2013 (NSRR SR)5 a Národného strategického plánu rozvoja vidieka SR
(NSPRV SR). Podpora rozvoja vidieckych oblastí bude financovaná na základe
dohodnutých demarkačných línií zo strany uvedených štrukturálnych fondov a EAFRD,
ktoré sa budú vzťahovať na podporu projektov zameraných predovšetkým na zlepšenie
kvality života vo vidieckych oblastiach, na podporu konkurencieschopnosti podnikov
a služieb na vidieku, ďalej na vytváranie a udržanie pracovných miest a na koordinovanú
ochranu chránených území v rámci programu NATURA 2000.
V súvislosti s novým programovým obdobím a v nadväznosti na spomínané
legislatívne podmienky je dôležité, aby obec Livinské Opatovce začala uskutočňovať
rozvoj svojho územia na základe strednodobého rozvojového dokumentu – Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Livinské Opatovce na roky 2007 – 2013. Ako je
evidentné z názvu tohto rozvojového dokumentu cieľovým obdobím jeho realizácie je
obdobie rokov 2007 – 2013.
V rámci PHSR je z obsahového hľadiska treba za kľúčové časti považovať: analýzu
súčasnej situácie, víziu a stratégiu vrátane priorít, opatrení a aktivít PHSR a finančný plán.
Analýza súčasnej situácie sa zameriava na zmapovanie a identifikáciu kľúčových
problémov, ktoré je možné riešiť v nasledujúcich siedmich rokoch. Získané poznatky sú
prezentované formou SWOT6 analýzy a vyúsťujú do kľúčových disparít a hlavných
faktorov rozvoja identifikovaných v rámci analýzy súčasného stavu. Strategická časť je
prezentovaná stanovením strategického a špecifických cieľov vrátane zadefinovania
jednotlivých postupov v rámci celkovej stratégie. Hlavným zámerom je prispieť
k napĺňaniu vízie takým spôsobom, aby sa dosiahol merateľný posun v zlepšení kvality
života obyvateľov a to pri optimálnom využití kľúčových faktorov rozvoja a rešpektovaní
trvalo udržateľného rozvoja.
Zákon č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja
Národný plán regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
3
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja
4
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
5
Poznámka: neobsahuje cieľ Európska územná spolupráca
6
SWOT analýza (Strong points – silné stránky, Weak points – slabé stránky, Oportunities - príležitosti,
Threats – ohrozenia)
1
2
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Zo strany aktuálnosti PHSR obce Livinské Opatovce je nutné uviesť, že ide
o otvorený dokument, ktorý bude priebežne na základe monitorovania a hodnotenia
v prípade potreby každoročne dopĺňaný a aktualizovaný.

1.2 Súlad PHSR s dokumentmi na národnej a regionálnej úrovni
Ako je spomínané v kapitole 1.1, PHSR je základným dokumentom, prostredníctvom
ktorého sa implementuje podpora regionálneho rozvoja na miestnej úrovni. Tým, že
definuje a zároveň v sebe spája prvky charakteristické pre proces programovania
a plánovania v nadväznosti na dosiahnutie vízie a cieľov definovaných na „vyššej úrovni“
je v kompatibilite s relevantnými strategickými dokumentmi na národnej a regionálnej
úrovni.
Obec Livinské Opatovce je prirodzenou súčasťou Vyššieho územného celku
Trenčianskeho kraja a preto jej strategický a špecifické ciele sú komparatívne s oblasťami
rozvoja hlavného rozvojového dokumentu na regionálnej úrovni „Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja“.
Zároveň Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Livinské Opatovce na
roky 2007 – 2013 uplatňuje princípy trvaloudržateľného rozvoja v súlade
s územnoplánovacou dokumentáciou obce7 a „Stratégiou rozvoja mikroregiónu
Suchodolie“.
Súlad PHSR obce Livinské Opatovce na roky 2007 – 2013 s relevantnými
dokumentmi na úrovni Slovenskej republiky a Trenčianskeho samosprávneho kraja je
uvedený nižšie.

7

Územný plán obce Livinské Opatovce – Zmeny a doplnky
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Zvýšenie hustoty vybavenia regiónov infraštruktúrou a zvýšenie efektívnosti s ňou súvisiacich verejných služieb

2.

Rozvoj zdrojov trvalo udržateľného ekonomického rastu a zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu a služieb

3.

Zvýšenie zamestnanosti, rast kvality pracovnej sily pre potreby znalostnej ekonomiky a zvýšenie sociálnej inklúzie rizikových
skupín

Skvalitnenie infraštruktúry verejných služieb

PHSR

Tvorba nových pracovných príležitostí

Ľudské zdroje a vzdelávanie

1.

Inovácie, informatizácia
a znalostná ekonomika

Ciele PHSR obce Livinské Opatovce na roky 2007 – 2013 sú plne v súlade s Národným strategickým referenčným rámcom SR na
roky 2007 – 2013 (3).
V nadväznosti na vytýčený strategický cieľ SR je stratégia NSRR postavená na troch strategických prioritách a ich troch cieľoch, ktoré sa
bude snažiť prostredníctvom financovania projektov v programovom období 2007 – 2013 naplniť:

NSRR SR
Infraštruktúra a regionálna
dostupnosť

Súlad cieľov PHSR so strategickými prioritami NSRR SR

1.1 Regenerácia a rozvoj obce
2.1 Podpora podnikania
2.2 Poskytovanie služieb v cestovnom ruchu
3.1 Ochrana a racionálne využívanie vôd

Zlepšenie kvality životného prostredia

3.2 Skvalitnenie systému odpadového hospodárstva
3.3 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia
4.1 Podpora rozvoja spoločenských aktivít

Rozvoj voľnočasových aktivít

4.2 Podpora budovania infraštruktúry voľného času
4.3 Podpora rozvoja partnerskej spolupráce
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Súlad cieľov PHSR s cieľmi jednotlivých osí NSPRV SR

Skvalitnenie infraštruktúry
verejných služieb

PHSR

Tvorba nových pracovných
príležitostí

OS 4 Leader

OS 3 Kvalita života vo
vidieckych oblastiach
a diverzifikácia vidieckeho
hospodárstva

OS 2 Zlepšenie životného
prostredia a krajiny

OS 1 Zvýšenie
konkurencieschopnosti
poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva

Ciele PHSR obce Livinské Opatovce na roky 2007 – 2013 sú v súlade s Národným strategickým plánom rozvoja vidieka
SR (2).
V nadväznosti na vytýčený globálny cieľ je stratégia NSPRV SR postavená na štyroch cieľoch, ktoré sa bude snažiť
prostredníctvom financovania projektov v programovom období 2007 – 2013 naplniť:
1. Zvýšiť konkurencieschopnosť agropotravinárskeho a lesníckeho sektora
2. Vytvárať multifunkčné poľnohospodárske a lesnícke systémy s priaznivým dosahom na životné prostredie, prírodu
a vzhľad krajiny
3. Zvýšiť zamestnanosť na vidieku a podporiť rozvoj obcí
4. Podpora budovania a rozvoj miestnych partnerstiev a využitie vnútorného rozvojového potenciálu vidieka

NSPRV SR

1.1 Regenerácia a rozvoj obce
2.1 Podpora podnikania
2.2 Poskytovanie služieb v cestovnom ruchu
3.1 Ochrana a racionálne využívanie vôd

Zlepšenie kvality životného
prostredia

3.2 Skvalitnenie systému odpadového hospodárstva
3.3 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia
4.1 Podpora rozvoja spoločenských aktivít

Rozvoj voľnočasových aktivít

4.2 Podpora budovania infraštruktúry voľného času
4.3 Podpora rozvoja partnerskej spolupráce
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Súlad cieľov PHSR so strategickými prioritami NSRR SR

PHSR TSK

Ciele PHSR obce Livinské Opatovce na roky 2007 – 2013 sú plne v súlade s Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý je spracovaný
podľa nasledovných sektorov, odvetví a oblastí (7) :

Oblasť občianskej vybavenosti

Oblasť športu

Oblasť školstva

Oblasť kultúry, histórie a tradícií

Oblasť zdravotníctva

Sociálna oblasť

Životné prostredie

Ľudské zdroje

Doprava

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

PHSR

Cestovný ruch

Priemysel

2. Cestovný ruch
3. Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
4. Doprava
5. Ľudské zdroje
6. Životné prostredie
7. Sociálna oblasť
8. Oblasť zdravotníctva
9. Oblasť kultúry, histórie a tradícií
10. Oblasť školstva
11. Oblasť športu
12. Oblasť občianskej vybavenosti
Skvalitnenie
1.1 Regenerácia a rozvoj obce
infraštruktúry verejných
služieb
2.1 Podpora podnikania
Tvorba nových
pracovných príležitostí
2.2 Poskytovanie služieb v cestovnom ruchu
3.1 Ochrana a racionálne využívanie vôd
Zlepšenie kvality
3.2 Skvalitnenie systému odpadového hospodárstva
životného prostredia
3.3 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia
4.1 Podpora rozvoja spoločenských aktivít
Rozvoj voľnočasových
4.2 Podpora budovania infraštruktúry voľného času
aktivít
4.3 Podpora rozvoja partnerskej spolupráce

Priemysel

1.
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1.3 Charakteristika riešeného územia
Obec Livinské Opatovce sa nachádza v Trenčianskom kraji, v severovýchodnej časti
Západného Slovenska. Je situovaná v západnej časti okresu Partizánske, vzdialená 14 km
od okresného mesta Partizánske. V rámci Trenčianskeho kraja plní funkciu malého
vidieckeho sídla predovšetkým s obytnou funkciou.
Kataster obce s rozlohou 501 ha sa rozprestiera v strednej časti Nitrianskej
sprašovej pahorkatiny. Hustota obyvateľstva je 47 obyvateľov na km2. Súčasťou územia
obce je potok Livina, ktorý lemuje obec po jej okraji. Chotár obce sa rozkladá na zvlnenom
teréne, pokrytom prevažne hnedozemnými pôdami. Jeho pozdĺžne chrbty rozdelené
úvalinami tvoria mladotreťohorné usadeniny, pokryté sprašou. V rámci svojho
katastrálneho územia je povrch chotára značne vertikálne členitý, nadmorská výška sa
pohybuje v rozpätí od 185 do 242 m.n.m. (stred obce leží v nadmorskej výške 200 m.n.m.).
Katastrálne územie obce susedí na severe s Borčanmi, na východe s obcou Rybany
a Livina, na západe s Chudou Lehotou a na juhu s obcami Rajčany, Solčianky a Nadlice.
Obrázok 1 Katastrálne územie obce Livinské Opatovce

Zdroj: www.geodesy.gov.sk

Priamo územím obce neprechádza žiadna významná dopravná trasa8. Poloha obce
sa nachádza v koridore rozvojových centier regionálneho významu – miest Bánovce nad
Bebravou, Partizánske a Topoľčany, ktoré zároveň plnia pre obyvateľov obce funkcie
centra dopravy, zamestnania a vyššej občianskej vybavenosti. Vzdialenosť obce od
krajského mesta Trenčín, ktoré je sídlom krajských inštitúcií verejnej správy, predstavuje
v rámci dopravnej dostupnosti 41 km.

8

cestná alebo železničná
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Livinské Opatovce sú súčasťou Združenia mikroregiónu Zlatníckej doliny
„Suchodolie“, ktorý sa rozprestiera v Zlatníckej doline ľudovo nazývanej „Suchá dolina“
alebo Suchodolie podľa nízkeho výskytu zrážok v tejto oblasti. Na celkovej rozlohe
9 386 ha žije 3 542 obyvateľov.
Mikroregión Suchodolie tvorí 9 obcí. Okrem Livinských Opatoviec, ktoré patria do
okresu Partizánske, obce Borčany, Chudá Lehota, Libichava, Šišov, Veľké Hoste, Malé
Hoste, Pochabany, Zlatníky spadajú pod okres Bánovce nad Bebravou. Začiatok
spolupráce týchto obcí siaha do obdobia konca 90-tych rokov, keď sa obciam podarilo
spoločne vybudovať líniovú stavbu plynofikácie. Mikroregión vznikol v roku 2000 ako
občianske združenie podľa Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Sídlom
združenia je najväčšia obec Zlatníky.
Z hľadiska koncepcie rozvoja Livinských Opatoviec územie mikroregiónu vytvára
vhodné podmienky pre využitie existujúcich prírodných daností a v širšom kontexte otvára
lepšie možnosti skvalitňovania služieb pre miestnych obyvateľov i návštevníkov regiónu.
(11).

11

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIVINSKÉ OPATOVCE NA ROKY 2007 – 2013

2 EKONOMICKÉ A SOCIÁLNE VÝCHODISKÁ
2.1 Socio-ekonomická analýza
2.1.1 Prírodné zdroje a podmienky
Geomorfológia a geológia územia
Z geomorfologického hľadiska obec Livinské Opatovce spadá do oblasti Podunajskej
nížiny, konkrétne jej podcelkov – Nitrianskej pahorkatiny a Nitrianskej nivy. Charakter
krajiny takmer v celom území je tvorený reliéfom nížinných pahorkatín, v povodí toku
Livina reliéfom rovín a nív.
Na geologickej stavbe územia sa podieľajú neogenné, pleistovcenné a holocenné
horniny. Nitrianska pahorkatina je budovaná prevažne sedimentmi neogénu, ktoré sú
z väčšej časti zakryté sedimentmi kvartéru. Neogenné horniny sa nachádzajú v hĺbke cca
10 cm od povrchu terénu a dosahujú veľkých hĺbok. Neogén je na území prezentovaný
miocénnymi až pliocénnymi sedimentmi a strednomiocénnymi vulkanoklastikami.
Kvatérne sedimenty sú zastúpené sprašami a sprašovými hlinami. Hrúbka prekryvu
nepresahuje 25 m. Holocenné sedimenty sú tvorené prevažne naplavenými hlinami
a pieskami, ktoré pokrývajú pleistocenné vrstvy.
Klimatické podmienky
Celé územie obce je súčasťou teplej klimatickej oblasti, ktorá je vymedzená počtom
50 a viac teplých letných dní za rok s denným maximom teploty vzduchu viac ako 25 °C.
Priemerná ročná teplota vzduchu sa pohybuje v rozmedzí od + 6 do + 8 °C. Prevažná časť
územia má do roka menej ako 80 dní s výskytom teplôt pod bodom mrazu. Priemerná
teplota vzduchu v januári sa pohybuje v rozmedzí –2 až –3 °C, v júli priemerná teplota
vzduchu dosahuje +18 až +19 °C.
Priemerné ročné úhrny zrážok sú okolo 600 – 700 mm. Priemerná výška snehovej
prikrývky je malá - 8,6 cm. Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je 40 – 60.
Z hľadiska veterných pomerov prevláda prúdenie vetrov severovýchodných
a severozápadných.
Hydrologické podmienky
Katastrálne územie Livinských Opatoviec patrí do povodia rieky Nitry, ktorá je súčasťou
úmoria Čierneho mora. Obec po jej okraji lemuje potok Livina, ktorý sa v katastrálnom
území obce Livina vlieva do rieky Bebrava.
Zdroje podzemných vôd, termálnych a minerálnych vôd sa v katastrálnom území
obce nenachádzajú.
Pedologické podmienky
V riešenom území sa nachádzajú typické fluvizeme (nivné pôdy) a hnedozeme. Pozdĺž
povodia toku Livina prevažujú fluvizeme glejové (stredne ťažké), ktoré sú ovplyvnené
kolísaním hladiny podzemnej vody. Zo subtypov hnedých pôd prevažujú hnedozeme
typické a na miernych svahoch hnedozeme illmerizované vyvinuté na sprašiach, bez
skeletu. Zastúpenie tu majú i hnedozeme pseudoglejové vyvinuté na sprašových
a polygénnych hlinách.
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Z hľadiska produkčnej schopnosti pôd dotknuté bonitované pôdno-ekologické
jednotky nachádzajúce sa v katastrálnom území obce sú zaradené do bonitných skupín:
2 – vysokoprodukčné orné pôdy, 4 – produkčné orné pôdy, 5 – stredne produkčné orné
pôdy.
Rastlinstvo a živočíšstvo
Z hľadiska fytogeografického členenia patrí územie Livinských Opatoviec do oblasti
teplomilnej (xerotermnej) pramatranskej flóry (Matricum). Katastrálne územie obce spadá
do vegetačného lesného stupňa dubového (nadmorská výška do 300 m n.m, priemerná
teplota nad 8o C, ročné zrážky do 600 mm, vegetačná doba nad 180 dní). Z mapovaných
vegetačných jednotiek prirodzenej vegetácie sa tu nachádzajú:
lužné lesy nížinné, ktoré tvoria spoločenstvá jaseňovo – brestovo – dubových lesov
patriace do podzväzu Ulmenion. Hlavnými drevinami, ktoré sa tu uplatňujú sú najmä
tvrdé lužné dreviny ako jaseň úzkolistý panónsky (Fraxinus angustifolia Vahl subsp.
danubialis), dub letný (Quercus robur), brest hrabolistý (Ulmus minor), jaseň štíhly
(Fraxinus excelsior), javor poľný (Acer campestre), čremcha strapcovitá (Padus
avium Miller), medzi ktoré bývajú hojne primiešané aj niektoré dreviny mäkkých
lužných lesov, napr. topoľ biely (Populus alba), topoľ čierny (Populus nigra), jelša
lepkavá (Alnus glutinosa).
dubovo – hrabové lesy panónske, kde stromové poschodie tvorí najmä dub letný
(Quercus robur), častý je výskyt duba sivastého (Quercus penduculiflora), iba na
prechode do chladnejších polôh pristupuje alebo dominuje dub zimný (Quercus
petracea). Hojné sú ešte javory (Acer campestre a Acer platanoides). Bežné sú bresty
(Ulmus minor), lipa malolistá (Tilia cordata). Ďalej tu majú svoje zastúpenie hrab
(Carpinus betulus) a jasene (Fraxoinus excelsior a Fraxorcius angustifolia).
V súčasnosti väčšina plôch po lesoch tohto typu je premenená na veľmi úrodné polia,
na ktorých sa pestujú najnáročnejšie kultúry (kukurica, pšenica).
dubovo – cerové lesy, základnou charakteristikou je ich výskyt na alkalických
podložiach v strednej Európe. Vedúcim druhom je dub zimný (Quercus petraea),
ktorý v severnejších oblastiach zastupuje dub plstnatý (Quercus pubescens).
Výraznejšie vstupuje ešte dub cerový (Quercus cerris).
V rámci spoločenstva živočíšnych druhov tu majú svoje zastúpenie obojživelníci: ropucha
zelená (Bufo viridis), ďalej plazy: jašterica múrová (Lacerta muralis), jašterica zelená
(Lacerta viridis) a užovka stromová (Elaphe longissima). Vtákov zastupuje výrik obyčajný
(Otus scops), krakľa belasá (Coracias garulus) a vlha obyčajná (Oriolus oriolus).
Charakteristické sú i druhy polí a lúk, napr. prepelica poľná (Coturnix coturnix), jarabica
poľná (Perdix perdix), zajac poľný (Lepus europaeus), syseľ obyčajný (Citellus citellus),
chrček poľný (Cricetus cricetus).
Štruktúra pôdneho fondu
Na základ štatistiky štruktúry územia z roku 2004 celková výmera pôdneho fondu obce
Livinské Opatovce predstavuje 501,36 ha. Z údajov uvedených v tabuľke 1 vyplýva, že
v rámci pôdneho fondu dominuje poľnohospodárska pôda (93,07 %). Stupeň zornenia
poľnohospodárskej pôdy je vysoký, dosahuje úroveň 90,65 %. Záhrady zaberajú 8 ha
poľnohospodárskej pôdy.
Nepoľnohospodárska pôda predstavuje 34,74 % z celkovej výmery pôdy. V rámci
jej vnútorného členenia dominujú zastavané plochy s podielom 4,38 %. Štruktúru pôdneho
fondu vyjadruje graf 1.
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Tabuľka 1 Pôdny fond obce Livinské Opatovce v roku 2004
ROZLOHA
(HA)

PÔDNY FOND
Poľnohospodárska pôda:
- Orná pôda
- TTP
- Záhrady
Spolu poľnohospodárska pôda
Nepoľnohospodárska pôda:
- Vodné plochy
- Zastavané plochy
- Ostatné plochy
Spolu nepoľnohospodárska pôda
Celkom pôda
Zdroj: Štatistický úrad SR, Krajská správa v Trenčíne, 2006

ROZLOHA
(%)

454,50
4,12
8,00
466,62

90,65
0,82
1,60
93,07

5,07
21,94
7,73
34,74
501,36

1,01
4,38
1,54
6,93
100,00

Vzhľadom na rozsiahle odlesnenie v minulosti a jeho intenzívne poľnohospodárske
využívanie v súčasnosti je podiel lesných porastov v rámci obce nulový. Nenachádzajú sa
tu ani žiadne účelové výrobné zariadenia lesného hospodárstva (12).
Graf 1 Štruktúra pôdneho fondu v obci Livinské Opatovce v roku 2004
1,60%
1,01% 4,38%
0,82%

1,54%

90,65%

orná pôda

TTP

záhrady

vodné plochy

zastavané plochy

ostatné plochy

Nerastné suroviny
V obci sa nachádza tehliarske ložisko, ktoré bolo objavené počas vyhľadávacieho
prieskumu prevádzanom Geologickým prieskumom Spišská Nová Ves v roku 1978.
Nachádza sa nad miestnou eróznou brázdou v miestnej časti Vinohrady, kde bolo
vyhlásené chránené ložiskové územie9. Posledný podrobný prieskum danej lokality bol
realizovaný na požiadavku Západoslovenských tehelní Pezinok. Výsledkom prieskumu
bolo vyhodnotenie voľných bilančných zásob tehliarskej suroviny v kategórii B, C1 a C2
v celkovom množstve 6 878 222 m3. Úžitkovú zložku ložiska tvoria kvartérne eolickodeluviálne hliny a neogénne ílovité sedimenty zastúpené v pomere 1:3. Uvedené zložky
predstavujú tehliarsku surovinu veľmi dobrej akosti, technologicky vhodnú pre výrobu
9

rozhodnutie Odboru výstavby a územného plánovania ONV Topoľčany, č. J. 45/1983
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všetkých skupín tehliarskych výrobkov. Samotné ložisko sa nachádza v nadmorskej výške
204 m n. m a jeho maximálna mocnosť dosahuje až 38 m. Využiteľné zásoby suroviny
v závislosti od použitej dobývacej metódy sú od 4,3 mil. m3 do 5,1 mil. m3 (B+C+C2).
Ložisko nie je v súčasnosti využívané a ani sa neplánuje jeho využitie pre ťažbu tehliarskej
suroviny (12).
2.1.2 Demografické charakteristiky
Na základe štatistických údajov10 v Livinských Opatovciach žije 236 obyvateľov. Podiel
žien z celkového počtu obyvateľov predstavuje 45,76 %. Hustota obyvateľov dosahuje 47
obyvateľov na km2 (pre porovnanie celoslovenský priemer je 110 obyvateľov na km2).
Analýza demografických charakteristík poukazuje na mierny regresívny
demografický vývoj, ktorý charakterizuje od roku 1996 pokles počtu obyvateľov (tabuľka
1 v prílohe).
Výhľadový stav vývoja počtu obyvateľov stanovený podľa prognózy uvedený
v Územnom pláne obce Livinské Opatovce – Zmeny a doplnky počíta s nárastom počtu
obyvateľov. V roku 2010 by stav obyvateľov mal byť 300, v roku 2025 – 345. Uvedená
prognóza predpokladá stanovený nárast počtu obyvateľov za predpokladu rozšírenia
intravilánu a tým vytvorenia možností využitia nových pozemkov pre účely bytovej
výstavby.
V rámci ukazovateľov bilancie obyvateľstva, ktorá je prezentovaná vnútornými
prirodzenými pohybmi uvedenými v tabuľke 2, počet narodených obyvateľov prevýšil
počet zomrelých len v roku 1999 a 2004. Celkový stav prirodzeného úbytku obyvateľstva
v ostatných rokoch je dôsledkom razantného poklesu pôrodnosti, čo súvisí s celkovými
spoločenskými a sociálnymi zmenami (zvýšené životné náklady, finančná nedostupnosť
bývania, atď.) a taktiež zmenou modelu demografického správania sa obyvateľov (graf 2
a graf 3).
Tabuľka 2 Bilancia obyvateľstva v rokoch 1997 – 2005
Prirodzený
Priprírastok/
sťahovaní
(-úbytok)
2
3
-1
9
1997
2
5
-3
1
1998
5
4
1
6
1999
2
4
-2
1
2000
2
2
0
3
2001
0
1
-1
0
2002
2
5
-3
2
2003
1
0
1
2
2004
1
3
-2
2
2005
Zdroj: Štatistický úrad SR, Krajská správa v Trenčíne, 2006
Rok

Živonarodení

Zomrelí

Odsťahovaní

Prírastok/
(-úbytok)

0
2
6
1
3
2
2
0
6

9
-1
0
0
0
-2
0
2
-4

Celkový
prírastok/
(-úbytok)
8
-4
1
-2
0
-3
-3
3
-6

Naopak, lepšiu situáciu prezentujú hodnoty migračného salda/prírastku/úbytku. Na
základe údajov uvedených v tabuľke 2, je zrejmé, že počet prisťahovaných a zároveň
odsťahovaných obyvateľov je pomerne vyrovnaný11.

10
11

Poznámka: k 31. 12. 2005
výnimku tvoria roky 1998, 2002 a 2005
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Graf 2 Vývoj natality a mortality v rokoch 1997 - 2005
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Graf 3 Vývoj celkového prírastku obyvateľstva v rokoch 1997 - 2005
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Väčšiu pozornosť ako vývoju celkového počtu obyvateľov a jeho vnútorných
analýz je nutné venovať zmenám vo vekovej štruktúre obyvateľstva. Z celkového počtu
obyvateľov v roku 2005 bolo v predproduktívnom veku 15,68 % obyvateľov,
v produktívnom veku 63,98 % a v poproduktívnom veku 20,34 %. Z hľadiska vývoja
vekovej štruktúry za posledných 10 rokov klesol počet obyvateľov v predproduktívnom
veku o 4,24 %, zatiaľ čo naďalej pokračoval trend nárastu počtu obyvateľov
v produktívnom veku – o 8,7 %. Na základe prezentovaných údajov je zrejmé, že dochádza
k zvyšovaniu priemerného veku a následne aj zvyšovaniu indexu starnutia (tabuľka 1
v prílohe). Demografickú štruktúru obyvateľov znázorňuje graf 4.
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Graf 4 Demografická štruktúra obyvateľov v roku 2005
16%

20%

64%
predproduktívny

produktívny

poproduktívny

Ak porovnáme percentuálne zastúpenie mužov a žien na základe demografickej
štruktúry (graf 5 a graf 6), je evidentné, že zastúpenie mužov v predproduktívnom
a produktívnom veku prevyšuje percentuálny podiel žien. Naopak, v poproduktívnom veku
majú dominantné zastúpenie ženy12.
Graf 5 Demografická štruktúra mužov v roku 2005
17%

17%

66%
predproduktívny

produktívny

poproduktívny

Graf 6 Demografická štruktúra žien v roku 2005

14%

24%

62%
predproduktívny

12

produktívny

poproduktívny

Poznámka: Priemerný vek žien je podľa Štatistického úradu SR 78 rokov a mužov 70 rokov.

17

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIVINSKÉ OPATOVCE NA ROKY 2007 – 2013

Z hľadiska potenciálu ľudských zdrojov je významným ukazovateľom aj podiel
ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Podľa údajov uvedených v tabuľke 3, podiel
ekonomicky aktívnych obyvateľov v obci Livinské Opatovce je pod úrovňou ekonomicky
aktívneho obyvateľstva okresu Partizánske, Trenčianskeho kraja i Slovenskej republiky.
Tabuľka 3 Porovnanie demografie obce s priemerom okresu, kraja a SR v roku 2001
Podiel
žien v %

Ekonomicky
aktívne osoby
spolu

Podiel
ekonomicky
aktívnych v %

115

46,9

117

47,8

24 575

51,2

25 517

53,2

309 459

51,1

314 552

51,9

2 766 940

51,4

2 748 050

51,1

Trvale bývajúce obyvateľstvo
Spolu
Muži
Livinské
245
130
Opatovce
Okres
48 005
23 430
Partizánske
Kraj
605 582
296 123
Trenčiansky
5 379 455
2 612 515
SR
Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001

Ženy

Národnostné zloženie obyvateľstva
Z hľadiska národnostného zloženia je možné považovať Livinské Opatovce za
etnograficky homogénne, nakoľko podľa údajov uvedených v tabuľke 4 podiel slovenskej
národnosti tvorí 98,36 %.
Tabuľka 4 Národnostné zloženie obyvateľstva v 2001
NÁRODNOSŤ

Muži

Ženy

127
Slovenská
3
Ostatné, nezistené
Spolu
130
Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001

SODB 2001
Počet
114
1
115

%
241
4
245

98,36
1,64
100

Religiózna štruktúra obyvateľstva
Výrazné zastúpenie v rámci religióznej štruktúry obyvateľov má rímskokatolícke
vierovyznanie. Hlási sa k nemu viac ako 99 % obyvateľov. Svoje zastúpenie v obci majú
i obyvatelia hlásiaci sa k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (tabuľka 5).
Tabuľka 5 Religiózna štruktúra obyvateľov Livinských Opatoviec v roku 2001
VIEROVYZNANIE
Rímskokatolícke
Evanjelické augsburského vyznania
Ostatné
Spolu
Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001

Muži
128
1
1
130

SODB 2001
Ženy
Počet
115
243
0
1
0
1
115
245

%
99,18
0,41
0,41
100
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Vzdelanostná úroveň obyvateľstva
Jedným zo základných ukazovateľov hodnotenia kvality populácie je vzdelanostná úroveň
obyvateľstva. Na základe údajov uvedených v tabuľke 6, vzdelanostná štruktúra
odzrkadľuje vzdelanostnú úroveň obyvateľov typickú pre vidiecke oblasti. Dôkazom je
23,26 % zastúpenie obyvateľov so základným, 20,40 % s učňovským a 18,36 % s
stredným odborným vzdelaním (bez maturity). Túto štruktúru dopĺňajú obyvatelia
s úplným stredným odborným vzdelaním s maturitou (8,16 %).
Tabuľka 6 Stupeň dosiahnutého vzdelania obyvateľstva v roku 2001
Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania
Základné
Učňovské (bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
Úplné stredné odborné (s maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Vyššie
Vysokoškolské spolu
Z toho: bakalárske
doktorské, inžinierske, magisterské
Ostatní bez udania vzdelania
Ostatní bez školského vzdelania
Deti do 16 rokov
Spolu
Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001

Muži
21
33
32
4
9
0
1
3
1
2
0
0
27
130

Ženy
36
17
13
2
11
5
0
4
1
3
1
1
25
115

Spolu
57
50
45
6
20
5
1
7
2
5
1
1
52
245

%
23,26
20,40
18,36
2,44
8,16
2,04
0,41
2,85
0,82
2,04
0,41
0,41
21,22
100

Percentuálny podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov je oveľa nižší ako
celoslovenský priemer, dosahuje 2,85 %.Najvyšší počet vysokoškolsky vzdelaných
obyvateľov má ukončené ekonomické vzdelanie (tabuľka 7).
Tabuľka 7 Vysokoškolské vzdelanie obyvateľstva v roku 2001
Vysokoškolské podľa zamerania:
- univerzitné
- technické
- ekonomické
- poľnohospodárske
- ostatné
Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001

Muži

Ženy
1
0
2
-

Spolu
1
2
1
-

2
2
3
-

Ak porovnáme v rámci vzdelanostnej štruktúry zastúpenie mužov a žien, vyšší
počet mužov, ako znázorňuje graf 7, má učňovské a stredné odborné vzdelanie bez
maturity. U žien výraznejšie prevláda základné vzdelanie a úplné stredné odborné
vzdelanie (s maturitou).
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Graf 7 Vzdelanostná úroveň obyvateľov v roku 2001
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2.1.3 Ekonomika
Podnikateľská sféra v Livinských Opatovciach v jednotlivých sektoroch hospodárstva je
rozvinutá na rôznej úrovni. Ako prezentuje tabuľka 8 a znázorňuje graf 9, dominantné
zastúpenie s počtom 9-tich subjektov, t.j. 52 %, má sekundárny sektor. Za ním nasleduje
38 % podiel terciárneho sektora a 10 % podiel primárnej podnikateľskej sféry.
V súčasnosti v obci podniká 19 ekonomických subjektov.
Tabuľka 8 Štruktúra ekonomických subjektov podľa OKEČ v roku 2007
ODVETVIA EKONOMICKEJ ČINNOSTI
OKEČ 01, 02, 05 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov
OKEČ 10 – 41 Ťažba nerastných surovín, priemysel, výroba a rozvod elektriny, plynu
a vody
OKEČ 45 Stavebníctvo
OKEČ 50 – 64 Veľkoobchod a maloobchod, hotely a reštaurácie, doprava, skladovanie
a spoje
OKEČ 65 – 74 Peňažníctvo a poisťovníctvo, nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné
služby, výskum a vývoj
OKEČ 75 – 95 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie, školstvo,
zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Spolu
Zdroj: Obvodný úrad v Partizánskom, odbor Živnostenského podnikania, 2007

200713
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V rámci odvetví ekonomickej činnosti najvýraznejší podiel podnikateľských
subjektov je zastúpených v stavebníctve – 47,36 % a vo veľkoobchode, maloobchode
a doprave – 21,05 % (graf 8).
13

Zoznam podnikateľov obce Livinské Opatovce (kompletné údaje), spracované dňa 02. 02. 2007
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počet

Graf 8 Zastúpenie počtu subjektov podľa OKEČ14 v roku 2007
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Graf 9 Zastúpenie ekonomických sektorov v Livinských Opatovciach v roku 2007
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V primárnom sektore v obci pôsobí PD Chynorany so sídlom v Livinských
Opatovciach, ktoré obhospodaruje poľnohospodársku pôdu a prevádzkuje živočíšnu
výrobu zameranú predovšetkým na chov ošípaných (cca 1600 ks) a chov hovädzieho
dobytka (konkrétne jalovíc na výkrm).
Sekundárny sektor v obci je zastúpený značným počtom živnostníkov
podnikajúcich v stavebníctve - stavebné, maliarske, natieračské práce a pod. Terciárny
sektor prezentuje obchodná prevádzka COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo
a miestne pohostinstvo.
Konkrétny obraz o báze zastúpenia právnych foriem podnikateľských subjektov
udáva tabuľka 9. Na základe štatistických údajov v nej uvedených je evidentné, že
z celkového počtu 19 právnych subjektov je v obci registrovaných 16 fyzických osôb a 3
OKEČ 01, 02, 05 – Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov
OKEČ 10 – 41 – Ťažba nerastných surovín, priemysel, výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
OKEČ 45 – Stavebníctvo
OKEČ 50 – 64 – Veľkoobchod a maloobchod, hotely a reštaurácie, doprava, skladovanie a spoje
OKEČ 65 – 74 – Peňažníctvo a poisťovníctvo, nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum
a vývoj
OKEČ 75 – 95 – Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie, školstvo, zdravotníctvo a sociálna
starostlivosť
14
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právnické subjekty. Ako znázorňuje graf 10 dominantné zastúpenie majú fyzické osoby
nezapísané v obchodnom registri - živnostníci. V rámci právnických osôb sú zastúpené 2
spoločnosti s ručením obmedzeným – BORINA, s.r.o. a BORINA EKOS, s.r.o. a už
spomínané PD Chynorany.
Tabuľka 9 Právne subjekty v roku 200715
PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY
Právnické subjekty spolu
- Podniky
- Obchodné spoločnosti
- Akciové spoločnosti
- Spol. s r.o.
- Družstvá
- Ostatné ziskovo orientované jednotky
Fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri - spolu
- FO nezapísané v obchodnom registri – živnostníci
- FO nezapísané v obchodnom registri – slobodné povolania
- FO nezapísané. v obchod. registri – samostatne hospodáriaci roľníci
Subjekty vedené v Registri organizácií
Zdroj: Obvodný úrad v Partizánskom, odbor Živnostenského podnikania, 2007

POČET
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0
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0
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Graf 10 Štruktúra právnych subjektov v Livinských Opatovciach v roku 2007
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Z hľadiska relevantných údajov týkajúcich sa zamestnanosti obyvateľov obce je
možné použiť údaje z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) z roku
2001. V tomto období najviac obyvateľov pracovalo v priemysle – 25,64 %
a v poľnohospodárstve (17,09 %). Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov vo verejnej
správe predstavoval 13,67 % a v stavebníctve 8,54 % (tabuľka 10, graf 11). Spokojnosť
s kvalitou života ovplyvňuje do určitej miery taktiež dochádzka za prácou. Z celkového
počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva dochádza do zamestnania 57 osôb, čo
predstavuje 49 %. Pracovné príležitosti mimo obce obyvateľom poskytujú predovšetkým
blízko vzdialené mestá Partizánske, Bánovce nad Bebravou (krajčírske firmy Zornica,
mliekarenská firma MILSY a.s.) a Topoľčany (Pivovary Topvar a.s., SEWS Slovakia,
s.r.o.). Veľa obyvateľov z obce odchádza za prácou mimo regiónu na týždňovky.

15

k 02.02. 2007
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Tabuľka 10 Bývajúce obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do
zamestnania a podľa odvetvia hospodárstva v roku 2001
Ekonomicky aktívne osoby
Z toho
Muži
Ženy Spolu
odchádza do
zamestnania
12
8
20
11
9
21
30
23
10
0
10
5
1
6
7
2
6
2
8
7
1
2
3
3

Odvetvie hospodárstva
A Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby
B Priemyselná výroba
C Stavebníctvo
D Veľkoobchod a maloobchod
E Doprava, skladovanie a spoje
F Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby
G Verejná správa a obrana, povinné sociálne
zabezpečenie
H Školstvo
I Ostatné verejné, sociálne a osobné služby
J EA bez udania odvetví
Spolu
Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001
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Graf 11 Odvetvia hospodárstva, v ktorých pracujú obyvatelia obce Livinské Opatovce
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Nezamestnanosť
Celkovú ekonomickú situáciu dokresľuje miera nezamestnanosti, ktorá k 31. 12. 2006
dosiahla úroveň 11,97 %. Ak porovnáme údaje o počte nezamestnaných v roku 2001
a 2006 je evidentné, že miera nezamestnanosti zaznamenala pokles o viac ako 14 %
(tabuľka 11, graf 12).
Naopak v porovnaní s údajmi uvedenými v tabuľke 12, je zrejmé, že miera
nezamestnanosti v obci bola vyššia ako prezentované údaje na úrovni okresu, kraja
a Slovenska.
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Tabuľka 11 Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie v rokoch 2001 – 2006

Rok

Uchádzači o
zamestnanie
spolu

Ženy

Muži

31
9
2001
33
10
2002
30
13
2003
23
10
2004
18
10
2005
14
6
2006
Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske, 2006

22
23
17
13
8
8

Miera
nezamestnanosti
v%
26,50
28,21
25,64
19,66
15,38
11,97

Graf 12 Vývoj miery nezamestnanosti v obci v rokoch 2001 – 2006
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Tabuľka 12 Porovnanie miery nezamestnanosti k 31. 12. 2005
MIERA
TRVALE
EKONOMICKY
MIERA
EVIDOVANEJ
BÝVAJÚCE
AKTÍVNE
NEZAMESTNANOSTI
NEZAMESTNANOSTI
OBYVATEĽSTVO OSOBY SPOLU
V%
V%
236
117
15,4
-

Livinské
Opatovce
48 005
23 778
Okres
Partizánske
605 582
298 663
Trenčiansky
kraj
5 379 455
2 586 944
SR
Zdroj: ÚPSVaR, Základné štatistické ukazovatele o trhu práce v SR, 2006

12,7

11,18

7,8

6,8

12,9

11,36

V rámci vnútorných indikátorov miery nezamestnanosti je na prvom mieste
ukazovateľ štruktúry uchádzačov o zamestnanie podľa dosiahnutého stupňa vzdelania. Ten
vplýva na schopnosť nezamestnaných nájsť si kvalifikovanú prácu a tým i na ich dĺžku
evidencie. Na základe údajov uvedených v tabuľke 13 jasne vyplýva, že najvyššie
zastúpenie majú uchádzači o zamestnanie v kategórii vyučení a s dosiahnutým základným
vzdelaním (17).
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Zatiaľ čo druhou najpočetnejšou skupinou sú obyvatelia s úplný stredným
odborným vzdelaním, v posledných dvoch sledovaných rokoch nie je v obci evidovaný
žiadny vysokoškolsky vzdelaný uchádzač o zamestnanie.
Tabuľka 13 Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie podľa dosiahnutého stupňa vzdelania
Stupeň vzdelania
2001
2002
2003
0
0
0
00-bez vzdelania
8
10
11
01-základné vzdelanie
18
18
13
02-vyučení
1
0
0
03-úplné stredné vzdelanie bez
maturity
3
3
3
04- úplné stredné vzdelanie
s maturitou
0
0
0
05-úplné stredné všeobecné
vzdelanie
1
1
2
06-úplné stredné odborné
vzdelanie s maturitou
0
0
0
07-vyššie vzdelanie
0
1
1
08- vysokoškolské vzdelanie
0
0
0
09-vzdelanie s vedeckou
výchovou
SPOLU
31
33
30
Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske, 2006

2004

2005

2006

0
6
11
0

0
5
8
0

0
6
5
0

2

0

0

1

2

0

2

3

3

0
1
0

0
0
0

0
0
0

23

18

14

Globálne najviac ohrozenými skupinami na trhu práce z pohľadu zamestnanosti sú
mladí ľudia vo veku od 20 do 24 rokov. Najviac uchádzačov o zamestnanie – 28,57 % je
vo veku 30 – 34 rokov, po nich nasledujú vekové kategórie od 45 do 54 rokov (spolu 42,85
%). Podľa dĺžky evidencie najkritickejšou skupinou z pohľadu nezamestnanosti sú
dlhodobo nezamestnaní – nad 24 mesiacov (tabuľka 15). Tieto uvedené skupiny potrebujú
pri procese svojho začlenenia na trh práce efektívnu, komplexnú a dlhodobú asistenciu a to
formou rôznych typov služieb a opatrení.
Tabuľka 14 Členenie uchádzačov o zamestnanie podľa veku
Obdobie
UoZ
18
19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59
k 31. 12. spolu
2
2
5
4
5
4
2
4
1
2
2001
31
1
3
6
5
4
7
0
3
1
3
2002
33
0
1
6
4
4
6
1
3
3
2
2003
30
0
2
2
2
2
4
3
2
4
2
2004
23
2
0
3
1
3
1
2
0
6
0
2005
18
0
0
1
0
4
0
2
3
3
1
2006
14
Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske, 2006

60
0
0
0
0
0
0

25

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIVINSKÉ OPATOVCE NA ROKY 2007 – 2013

Tabuľka 15 Členenie uchádzačov o zamestnanie podľa dĺžky evidencie
Obdobie
UoZ
do 3
4-6
7-9
k 31. 12.
spolu
mesiacov
mesiacov
mesiacov
3
3
1
2001
31
6
5
1
2002
33
5
4
3
2003
30
3
3
2
2004
23
4
2
2
2005
18
1
3
0
2006
14
Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske, 2006

10 - 12
mesiacov
8
1
1
1
2
3

13 - 24
mesiacov
8
11
5
3
1
3

nad 24
mesiacov
8
9
12
11
7
4

2.1.4 Občianska vybavenosť
2.1.4.1 Technická infraštruktúra
1. Dopravná infraštruktúra
Cestná sieť
Katastrom obce prechádza cesta III. triedy č. 064068, ktorá spája obec s obcou Livina.
Z dopravného hľadiska Livinské Opatovce patria do dopravnej sústavy Nadlice – Livina –
Ostratice, pri južnom okraji tejto sústavy prechádza štátna cesta I/64 Prievidza – Nitra, na
ktorú je napojená štátna cesta III/06467 Nadlice – Livina – Ostratice. V katastri obce sa
nachádza 12 účelových komunikácií, vo väčšine prípadov nespevnených. Komunikácia
v juhozápadnej časti katastrálneho územia obce vedie na skládku tuhého komunálneho
odpadu Autobusové zastávky sú lokalizované pred Obecným úradom a kostolom. Cez deň
premáva 6 autobusových spojov. Vzdialenosť do najbližšieho mesta Partizánske je 13 km.
Železničná sieť
Cez obec Livinské Opatovce neprechádza železničná sieť. Najbližšia vlaková zastávka je
v obci Ostratice.
2. Vodné hospodárstvo
Zásobovanie pitnou vodou
V obci Livinské Opatovce je vybudovaný verejný vodovod. Obec je napojená na verejný
vodovod Rybany – Borčany s vlastným akumulačným objektom o objeme 50 m3 Dĺžka
vodovodnej siete je 2 km. Voda je stredne až vyššie mineralizovaná s celkovou
mineralizáciou 400 – 700 mg.l-1, s nízkym obsahom chloridov, síranov a dusičnanov.
Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd
V obci Livina nie je vybudovaná verejná kanalizačná sieť. Obyvatelia využívajú vlastné
žumpy a septiky, ktorých technický stav nevyhovuje súčasným požiadavkám.
3. Zásobovanie elektrickou energiou
Obec je zásobovaná elektrickou energiou vzdušnou 22 kV linkou č. 330 z prevodových
transformátorových staníc 110/22 kV Partizánske a Topoľčany. V obci sa nachádzajú 3
trafostanice o výkone 800 kW. Elektrické vedenie je vzdušné o dĺžke 1 500 m.
Verejné osvetlenie
V súčasnosti sa v obci na verejné osvetlenie využívajú výbojkové a žiarivkové svietidlá.
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4. Zásobovanie plynom
Obec Livinské Opatovce je splynofikovaná. Dĺžka plynovodu je 1 534 m. Obyvatelia obce
využívajú na vykurovanie okrem zemného plynu aj uhlie, drevo a elektrickú energiu.
5. Telekomunikácie
Rozvodná sieť miestnych telekomunikačných sietí je realizovaná z väčšej časti vzdušnými
káblami a cez účastnícke rozvádzače napája jednotlivých účastníkov. Okrem toho cez
kataster obce prechádza podzemný kábel diaľkového vedenia o dĺžke 1 000 m.
Územie obce je dobre pokryté signálom Verejnej rádiotelefónnej siete (VRS).
Telekomunikačné služby zabezpečuje Slovak Telekom, a.s.. Obec má taktiež
dobré pokrytie mobilnými operátormi T-Mobile, a.s. a Orange Slovensko, a.s..
2.1.4.2 Sociálna infraštruktúra
Poskytovanie sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb v obci môžeme charakterizovať
ako výkon opatrení zameraný predovšetkým na tradičné typy služieb. Poskytovanie
sociálnej starostlivosti je zabezpečované prevádzkovaním opatrovateľskej služby pre 2
klientov, o ktorých sa starajú 2 opatrovateľky. Okrem opatrovateľskej služby je možné
v obci využiť služby kuchyne materskej škôlky – zabezpečenie stravovania. V súčasnosti
sa v materskej škole pripravuje strava pre 8 dôchodcov.
2.1.4.3 Zdravotná infraštruktúra
V nadväznosti na služby v sociálnej sfére je dostupnosť kvalitných zdravotníckych služieb
jedným z dôležitých indikátorov celkovej kvality života obyvateľov. Priamo v obci nie je
zdravotné stredisko, obyvatelia za zdravotnou starostlivosťou dochádzajú do Chynorian
a do obce Žabokreky nad Nitrou. Služby odborných lekárov a nemocníc sa najbližšie
nachádzajú v mestách Partizánske, Topoľčany a Bánovce nad Bebravou.
2.1.4.4 Kultúrna infraštruktúra
Pre kultúrne vyžitie majú možnosť obyvatelia využívať priestory kultúrneho domu, ktorý
sa nachádza v jednej budove spolu s Obecným úradom. V roku 2007 je plánovaná
komplexná prestavba týchto priestorov a ich celková úprava. V sále kultúrneho domu budú
upravené priestory kuchyne, šatní a v priestoroch nad prístavbou sa plánujú vytvoriť
priestory pre trávenie voľného času a vybudovanie knižnice.
Na poschodí sa vytvoria priestory pre účely Obecného úradu – kancelárske
priestory a archív. V prístavbe budú vytvorené priestory pre zriadenie kaderníctva
(možnosť poskytovania služieb v obci).
História
Územie Livinských Opatoviec bolo osídlené zrejme už od čias Veľkomoravskej ríše.
Prvou písomnou zmienkou o obci je listina uhorského kráľa Kolomana z roku 1113, podľa
ktorej bolo územie obce majetkom Benediktínskeho kláštora sv. Hypolita na Zobore pri
Nitre. Obyvatelia vtedy poskytovali nitrianskemu hradu dubové brvná na stavby, obec
podliehala nitrianskemu biskupstvu. Pôvodný názov obce – Dubokany bol zmenený
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a súčasný názov Livinské Opatovce vznikol z označenia dediny obývanej opátovou
čeľaďou pri rieke Livina. V roku 1340 sa spomína ako Levna Apathy (11).
Kultúrne pamiatky
Medzi historicky hodnotné artefakty v obci patria nálezy črepín na pravom brehu Liviny
z 9. – 10. storočia. Najvýznamnejšou kultúrno-historickou pamiatkou v obci je
klasicistický Kostol Sv. Kataríny Alexandrijskej z 19. storočia, ktorý bol postavený na
starších renesančných základoch z obdobia rokov 1635-1641. Z celej stavby je
najcennejšia klasicistická fasáda so segmentovo uzavretými oknami, renovovaný oltár
a kazateľnica z 18. storočia. Kostol bol zrenovovaný v roku 1991. Pieta kresťanstva –
plastika s krížom bola postavená v roku 1901 a vynovená v roku 1992 (1).
2.1.4.5 Bývanie
Demografický vývoj Livinských Opatoviec ako malej obce je poznamenaný neustálou
regresívnou tendenciou, počet obyvateľov klesá. Tieto negatívne zmeny vo vekovej
štruktúre obyvateľstva je možné do určitej miery ovplyvniť vytvorením podmienok pre
rozvoj bývania16. Z hľadiska posudzovania kvality bývania je relevantný nielen dostatok
bytov, ale aj úroveň ich vybavenia.
Vychádzajúc zo štatistických údajov (tabuľka 16) v rámci celého domového fondu
v roku 2001 tvorili 74,42 % trvalo obývané a 25,58 % neobývané domy. Vysoký podiel
trvalo neobývaných domov naznačuje, že obec sa stáva miestom rekreačnej migrácie ľudí
z mesta. V rámci domového fondu vo výraznej väčšine majú najvyšší podiel – 90,63 %
rodinné domy a byty vo vlastníctve fyzických osôb (graf 13).
Tabuľka 16 Domový a bytový fond obce Livinské Opatovce v roku 2001

z toho:

v tom:

Domov spolu
Trvale obývané domy
v%
vlastníctvo štátu
vlastníctvo bytového družstva
vlastníctvo obce
vlastníctvo FO
vlastníctvo PO
vlastníctvo ostatné
Neobývané
Priemerný vek domu
Bytov spolu
v tom trvale obývané
v%
Družstevné
byty vo vlastníctve občana v
bytovom dome
Neobývané
Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001

16

RODINNÉ
DOMY
84
62
96,9
–
1
–
58
–
3
22
43
89
65
89
1
–

BYTOVÉ
DOMY
2
2
3,1
–
2
–
0
–
0
0
37
8
8
11
8
–

OSTATNÉ
BUDOVY
–
–
–
–
–
–
–
–
0
0
–
0
0
0
0
–

DOMOVÝ
FOND
86
64
100
–
3
–
58
–
3
22
43
97
73
100
9
–

24

0

0

24

vytvorenie nových stavebných pozemkov
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Graf 13 Vlastníctvo bytového fondu v roku 2001
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Najväčší rozmach bytovej výstavby v obci bol zaznamenaný v období rokov 1971 –
1980 (v priemere 1,5 bytu/ročne). Za posledné sledované desaťročné obdobie17 boli
postavené 4 rodinné domy a v rámci prírastkov bytového fondu bol zaznamenaný nárast
v roku 2002 a 200418 (tabuľky 17 a 18). Priemerný počet obyvateľov na 1 byt v poslednom
sledovanom období19 dosahuje úroveň európskych noriem (tabuľka 18)20.
Tabuľka 17 Obdobie výstavby trvale obývaných bytov v obci Livinské Opatovce
OBDOBIE VÝSTAVBY

RODINNÉ
DOMY

do roku 1899 a nezistené
1900 – 1919
1920 – 1945
1946 – 1970
1971 – 1980
1981 – 1990
1991 – 2001
Spolu
v%
Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001

5
3
8
27
11
7
4
65
89

BYTOVÉ
DOMY
0
0
0
4
4
0
0
8
11

OSTATNÉ
BUDOVY

DOMOVÝ
FOND
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
3
8
31
15
7
4
73
100

17

roky 1991 - 2001
formou individuálnej bytovej výstavby
19
štatisticky
20
Poznámka: optimálna hranica podľa európskych kritérií je 400 bytov na 1000 obyvateľov/2,5 obyvateľa na
1 byt.
18
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Graf 14 Obdobie výstavby trvale obývaných bytov v roku 2001
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Tabuľka 18 Prírastky, úbytky a stav bytového fondu k 31. 12.
ROK

PRÍRASTKY

ÚBYTKY

STAV K 31. 12.

1
96
2001
1
97
2002
1
96
2003
3
1
98
2004
Zdroj: Štatistický úrad SR, Krajská správa v Trenčíne, 2006

Ø POČET OBYVATEĽOV/
1 BYT
2,55
2,49
2,48
2,46

Ak zhodnotíme analýzu ostatných základných ukazovateľov bytového fondu
z pohľadu ich kvality, je zrejmé, že tieto ukazovatele majú nižšiu úroveň. Priemerný vek
rodinných domov je 43 rokov, zaradenie bytov do jednotlivých kategórií je nasledovné:
58,9 % tvoria byty I. kategórie, 19,2 % bytov patrí do II. kategórie a 17,8 % zastúpenie má
III. kategória. Na druhej strane pomaly nadštandardná je priemerná veľkosť obytnej plochy
a taktiež počet obytných miestností na 1 byt21. V priemere na 1 osobu pripadá 16,8 m2
obytnej plochy (13).
Tabuľka 19 Vybavenie trvale obývaných bytov v roku 2001
VYBAVENIE BYTOV
Bytov spolu, z toho:
s plynom zo siete
s vodovodom
s prípojkou na kanalizačnú sieť
so septikom (žumpou)
so splachovacím záchodom
s kúpeľňou alebo sprchovacím kútom
Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001

21

POČET

%
73
56
65
4
56
55
63

100,00
76,71
89,04
5,48
76,71
75,34
86,30

priemerne 55,9 m2 na 1 byt; v priemere 3,59 obytných miestností na 1 byt

30

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIVINSKÉ OPATOVCE NA ROKY 2007 – 2013

Graf 15 Vybavenie obývaných bytov technickou infraštruktúrou v roku 2001 (v %)
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V Územnom pláne obce Livinské Opatovce sú riešené i nové reálne možnosti
urbanisticko-architektonického riešenia pre prípad vyčerpania všetkých možností
v zastavanom území obce. Nová výstavba v obci je situovaná v lokalitách – obytných
skupinách „Štepnica“ a „Zápotočie“, spolu ide o 23 stavebných pozemkov nachádzajúcich
sa v intraviláne obce. Zároveň nové možnosti sa otvárajú doplnením novej ulice v lokalite
„Pusté“ = 5 pozemkov a prelúk v súčasnej zástavbe existujúcich ulíc (spolu ďalších 5
pozemkov).
Celkovo ide o 5 lokalít, ktoré okrem bytovej výstavby sa zameriavajú na riešenie
problému cesty III/064068, vytvorenia vhodných podmienok týkajúcich sa prepojenia obce
s ihriskom ako oddychovou zónou cez potok Livina (lokalita Pri potoku) a predurčenie
lokality v časti sídla poľnohospodárskeho dvora na priemyselnú zónu. Predpokladaný
záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu v týchto lokalitách predstavuje cca 9,9 ha (12).
V rámci občianskej vybavenosti sa v obci nachádza Dom smútku a cintorín. Požiarna
zbrojnica je lokalizovaná v budove pri Obecnom úrade.
2.1.5 Vzdelávanie a kultúra
V Livinských Opatovciach sa nachádza len materská škola. Obec patrí do školského
obvodu Chynorany, kde žiaci navštevujú základnú školu. V školskom roku 2006/2007
materskú školu navštevovalo 12 detí. Vývoj počtu detí za posledných 10 rokov prezentuje
tabuľka 20 a graf 16.
Tabuľka 20 Počet detí v materskej škole v obci Livinské Opatovce
ŠKOLSKÝ
MATERSKÁ
ŠKOLSKÝ
ROK
ŠKOLA
ROK
15 2002/2003
1997/1998
14 2003/2004
1998/1999
17 2004/2005
1999/2000
15 2005/2006
2000/2001
19 2006/2007
2001/2002
Zdroj: Obecný úrad Livinské Opatovce, 2006

MATERSKÁ
ŠKOLA
14
15
14
12
12
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počet detí

Graf 16 Vývoj počtu detí v materskej škole v rokoch 1997/1998 – 2006/2007
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Materská škola sa nachádza v samostatnej budove. Tvoria ju 2 triedy, 2 kancelárie,
šatňa, kuchyňa a sociálne zariadenia. Budova sa nachádza v neuspokojivom technickom
stave, je potrebné urobiť najmä rekonštrukciu strechy (výmena rovnej za sedlovú), výmenu
okien, zateplenie a opravu fasády.
Športové zariadenia
Pre športové vyžitie majú obyvatelia k dispozícii futbalové ihrisko a viacúčelové športové
ihrisko pri budove OcÚ a kultúrneho domu. Technický stav športových kabín, ktoré sa
nachádzajú v areáli futbalového ihriska je v nevyhovujúcom stave a je nutné zrealizovať
ich rekonštrukciu.
2.1.6 Analýza stavu a ochrany životného prostredia
Ovzdušie
Postup pre hodnotenie kvality ovzdušia, ktorú určuje obsah znečisťujúcich látok vo
vonkajšom ovzduší, stanovuje Zákon o ochrane ovzdušia č. 478/2002 Z.z. Na území
Slovenska sa nachádza 18 oblastí riadenia kvality ovzdušia, v ktorých sa pravidelne
monitoruje aktuálny stav znečistenia. Lokalita katastrálneho územia Livinských Opatoviec
nespadá ani do jednej z týchto uvedených osobitne vymedzených oblastí. Priamo v obci sa
nenachádzajú žiadne stredné ani veľké zdroje znečisťovania ovzdušia. Vplyv na kvalitu
ovzdušia majú len emisie metánu a amoniaku, ktoré sú produktmi živočíšnych
exkrementov – predovšetkým ošípaných a hovädzieho dobytka farmy PD Chynorany
(stacionárny zdroj znečistenia). Okrem nich sa na znečisťovaní ovzdušia podieľa
v prevažnej miere automobilová doprava. Určitý dosah na kvalitu ovzdušia môžu mať aj
najväčší producenti emisií – základných znečisťujúcich látok (tuhé znečisťujúce látky
(TZL), oxid siričitý (SO2), oxidy dusíka (NOx) a oxidu uhoľnatého) v okrese Partizánske,
ktorí spaľujú pevné palivá napr. spoločnosť KVARTET, a.s. Partizánske a Technické
služby mesta Partizánske, s.r.o. Partizánske (15.)22.

Poznámka: Podiel najväčších znečisťovateľov ovzdušia v okrese Partizánske tvoria stacionárne zariadenia
na spaľovanie palív a technologické zdroje napr. chovy hospodárskych zvierat a technológia výroby obuvi.
22
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Samostatnou oblasťou je tvorba bioplynu, ktorý sa tvorí na riadenej regionálnej
skládke odpadu nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce – poznámka: viac v kapitole
odpadové hospodárstvo.
Hodnotenie kvality povrchových vôd
Kvalita povrchových vôd je hodnotená na základe sumarizácie výsledkov klasifikácie
v zmysle STN 75 7221 „Kvalita vody. Klasifikácia kvality povrchových vôd“, ktorá
kvalitu vody hodnotí v 8 skupinách ukazovateľov: (A–kyslíkový režim, B–základné
fyzikálno-chemické ukazovatele, C–skupina – nutrienty, D–skupina biologické
ukazovatele, E–skupina – mikrobiologické ukazovatele, F–skupina mikropolutanty G–
skupina – toxicita a H–skupina – rádioaktivita) a s použitím sústavy medzných hodnôt
zaraďuje vody podľa ich kvality do piatich tried: I. trieda - veľmi čistá voda, II. trieda čistá voda, III. trieda - znečistená voda, IV. trieda - silne znečistená voda, V. trieda - veľmi
silne znečistená voda.
Kvalita povrchových vôd – tokov Livina a Choseň nie je priamo monitorovaná.
Vzhľadom na súčasnú absenciu odkanalizovania obce je predpoklad, že kvalita vody
v potoku Livina nedosahuje priaznivé ukazovatele. V súvislosti s prevádzkou
organizovanej regionálnej skládky sa pravidelne realizuje štvrťročný monitoring kvality
podzemných vôd.
Najbližšie je pravidelne dlhodobo monitorovaná kvality rieky Bebrava v odbernom
mieste Krušovce. V profile miesta odberu je kvalita vody charakterizovaná ako silne
znečistená vo väčšine ukazovateľov (16). Na základe monitorovaných hodnôt v skupine
ukazovateľov kyslíkového režimu je Bebrava zaradená do III. triedy kvality, v skupine
základných fyzikálno-chemických ukazovateľov do II. triedy a v skupine
mikrobiologických ukazovateľov je na úrovni V. triedy kvality.
Hodnotenie kvality podzemných vôd
Negatívny vplyv na kvalitu podzemných vôd v katastrálnom území obce majú
predovšetkým splaškové vody z domácností (nedôsledné zachytávanie do žúmp,
priepustnosť a nízka vodotesnosť žúmp) a požívanie agrochemikálií a hnojív v rastlinnej
výrobe aplikovaných na poľnohospodársku pôdu23.
Nariadením vlády SR zo dňa 26. 06. 2003 boli na území Slovenskej republiky
v oblasti ochrany vodných zdrojov vyčlenené zraniteľné oblasti24. Podľa tohto nariadenia
bolo 1 546 obcí vyhlásených za územia zraniteľné z hľadiska ochrany vodných zdrojov.
Poľnohospodárske subjekty hospodáriace v spomínaných územiach sú povinné
rešpektovať osobitné zásady hospodárenia. Na základe súboru pôdnych, hydrologických,
geografických a ekologických parametrov je katastrálne územie Livinských Opatoviec
zaradené do kategórie A – produkčné bloky s najnižším stupňom obmedzenia
hospodárenia (5).

charakter urbanizovaných a poľnohospodársky využívaných území sa premieta do pomerne častých
zvýšených obsahov oxidovaných a redukovaných foriem dusíka vo vodách.
24
Nitrátová direktíva je súborom opatrení smerujúcich k zníženiu možností znečistenia vodných zdrojov
(povrchové aj podzemné) dusičnanmi, ktoré môžu pochádzať z minerálnych hnojív, a z hospodárskych
hnojív (maštaľný hnoj, hnojovica, močovka) a to vtedy, keď sú aplikované v nadmerných dávkach
a v nesprávnom čase, alebo keď sú zle uskladňované.
23

33

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIVINSKÉ OPATOVCE NA ROKY 2007 – 2013

Ochrana prírody
V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych
predpisov, ktorý upravuje ochranu prírody a krajiny, sa na území Slovenskej republiky
rozlišuje päť stupňov územnej ochrany, pričom pre každý stupeň sa určujú činnosti, ktoré
podliehajú súhlasu orgánov ochrany prírody25. Zároveň tento zákon upravuje druhovú
ochranu, ochranu drevín, pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti
právnických a fyzických osôb a zodpovednosť za porušenie povinností na úseku ochrany
prírody a krajiny. Obec Livinské Opatovce je v rámci uvedených stupňov územnej ochrany
zaradená do prvého stupňa.
Celková rozloha verejnej zelene v obci je 13 743 m2, pričom podiel plochy
futbalového ihriska tvorí 10 743 m2 a cintorína 2 000 m2 (12).
Natura 2000
Natura 2000 je sústava chránených území členských krajín Európskej únie, ktorej
hlavným cieľom je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre
príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok.
Sústavu NATURA 2000 tvoria teda 2 typy území:
1. osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA) – vyhlasované na
základe smernice o vtákoch – v národnej legislatíve: chránené vtáčie územia
2. osobitné územia ochrany (Special Areas of Conservation, SAC) - vyhlasované na
základe smernice o biotopoch – v národnej legislatíve: územia európskeho
významu – pred vyhlásením, po vyhlásení je územie zaradené v príslušnej národnej
kategórii chránených území.
Katastrálne územie Livinských Opatoviec nie je súčasťou sústavy Natura 2000 (4).
Územný systém ekologickej stability
Ochrana bioty a riešenie návrhu systémov ekologickej stability vychádza zo základných
prvkov definovaných na regionálnej úrovni, ktoré sú riešené v Regionálnom územnom
systéme ekologickej stability (RÚSES) okresu Topoľčany 26:
- ekologicky významný segment č. 58 Tok Livina – ochrana a a zveľaďovanie
ohrozených vodných a mokraďových spoločenstiev toku Livina (pôvodné porasty,
neregulované).
Návrhy na biokoridory miestneho významu:
- ochrana a zveľaďovanie brehov porastov a revitalizácia toku Choseň.
Odpadové hospodárstvo
Zber komunálneho odpadu obec Livinské Opatovce zabezpečuje prostredníctvom
spoločnosti Dezider Hunka. Základným spôsobom zneškodňovania komunálneho odpadu

zákon definuje ochranu prírody ako predchádzanie a obmedzovanie zásahov, ktoré ohrozujú, poškodzujú
alebo ničia podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znižujú jej ekologickú
stabilitu, ako aj odstraňovanie následkov takýchto zásahov.
26
Územný systém ekologickej stability (ÚSES) je celopriestorová štruktúra navzájom prepojených
ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktoré zabezpečujú rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine.
25

34

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIVINSKÉ OPATOVCE NA ROKY 2007 – 2013

je skládkovanie. Zmesový komunálny odpad a objemný odpad sa vyváža na skládku TKO
Livinské Opatovce – Chudá Lehota27.
Ako vyplýva z tabuľky 21 v roku 2006 bolo vyprodukovaných 50,1 t zmesového
komunálneho odpadu a 1,8 t objemového odpadu. V porovnaní s rokom 2004 nie je
zaznamenaný výrazný posun v poklese množstva odpadov. Jedným z dôvodov tohto stavu
je, že separovaný zber sa v obci začal realizovať až v roku 2006. V súčasnosti je
zabezpečená separácia týchto zložiek odpadu: papier, PET fľaše, kovy. Odvoz zabezpečuje
firma Technické služby Partizánske. Odvoz nebezpečných zložiek odpadu je zmluvne
zabezpečený firmou AKU – TRANS spol. s.r.o. Nitra.
Tabuľka 21 Množstvo odpadov vyprodukovaných v obci Livinské Opatovce
KOMUNÁLNY ODPAD

MNOŽSTVO t /rok
MNOŽSTVO t /rok
2004
2005
Zmesový komunálny odpad
50,8
52
Objemový odpad
1,2
2,5
Plasty
Zdroj: Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za roky 2004, 2005, 2006

MNOŽSTVO t /rok
2006
50,1
1,8
0,25

Osobitne určená skládka odpadov Livinské Opatovce-Chudá Lehota
Na rozhraní katastrálneho územia Livinských Opatoviec a obce Chudá Lehota je situovaná
osobitne určená skládka odpadov na celkovej ploche cca 10 ha. Jej lokalizáciu podmienilo
využitie nepoľnohospodárskej pôdy, ktorá sa vyznačuje vynikajúcimi geologickými
podmienkami – takmer absolútnou nepriepustnosťou ílovitého podložia.
Skládka je definovaná ako „osobitne určená skládka“ čo umožňuje zneškodňovať
na nej takmer všetky druhy odpadov vyskytujúcich sa na Slovensku. Celková kapacita
skládky je 1 milión m3, jej životnosť je plánovaná na 30 rokov.
Výstavba skládky prebieha etapovite formou výstavby jednotlivých kaziet.
V súčasnosti sa zaváža II. časť kazety (kapacita I. časti kazety je v objeme 120 700 m3 na
ploche 2,6 ha).
V súčasnosti skládku na zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu využívajú
spoločníci BORINA s.r.o.: mesto Topoľčany a obce Livinské Opatovce, Chudá Lehota,
Chynorany, Rajčany, Žabokreky nad Nitrou, Nadlice28. Okrem toho sa tu zváža
i komunálny odpad z obcí Bošany, Veľký Klíž, Ježková Ves, Borčany, Ostratice. V roku
2006 bol v areály skládky zaregistrovaný dovezený odpad v množstve 31 900 t, v roku
2005 to bolo 29 800 t29.
Z hľadiska prevádzky skládky je dôležité dodržiavanie opatrení eliminujúcich
a zmierňujúcich negatívne vplyvy riadenej regionálnej skládky na životné prostredie
a obyvateľov.
Zabezpečenie skládky je tzv. kombinovaným tesnením – prirodzenou
nepriepustnosťou ílového podložia a fóliovým tesnením HDPE hrúbky 2 mm, čo
predstavuje v súčasnej platnej legislatíve odpadového hospodárstva nadštandardnú ochranu
podzemných vôd. Pre pravidelné analýzy podzemných vôd je skládka vybavená systémom
monitorovacích sond. Kvalita podzemných vôd sa monitoruje každý štvrťrok

Riešenie problematiky komunálneho odpadu upravuje Zákon č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších
predpisov
28
Spoločnosť BORINA, s.r.o. vznikla 3. 9. 1997
29
Poznámka: podľa plánu predstavuje množstvo dovezeného odpadu ročne 31 000 t
27
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prostredníctvom štyroch monitorovacích sond. Kontaminovaná voda je zachytávaná v
zbernej nádrži priesakových vôd a spätne rozprašovaná na skládku.
Monitoring kvality ovzdušia – tvorby bioplynu je realizovaný 2x ročne, pričom sa
monitoruje percentuálny podiel plynov: CO2, CH4, O2, H2Sppm, H2ppm. Namerané
hodnoty neprekračujú prípustné limitné koncentrácie, ale nie je možné uvedené plyny
spaľovať.
Samotná prevádzka skládky je riadená systémom registrácie dovezeného odpadu
elektronickou váhou s vyhodnocovacím zariadením, ktoré umožňuje aj priestorovú
evidenciu odpadu na skládke. Po uložení odpadu nasleduje zhutnenie kompaktorom a
prekrývanie vrstvou zeminy za účelom obmedzenia šírenia zápachu a choroboplodných
zárodkov a pravidelné sklápanie povrchu skládky priesakovými vodami na zabránenie
prašnosti a úletu pevných častíc. Po zaplnení a ukončení prevádzky sa skládka zabezpečí
tesniacou fóliou a rekultivačnými vrstvami – príprava na začlenenie do prírodného
prostredia. (14).

2.2 Analýza realizovaných opatrení
V programovom období 2004 – 2006 príprava projektových zámerov obce prebiehala na
základe určenia dostupných možností získania finančných zdrojov zo štrukturálnych
fondov. Z hľadiska možnosti čerpania financií z týchto zdrojov obec pripravila projektový
zámer do Operačného programu Základná infraštruktúra – Opatrenie 3.4 Renovácia
a rozvoj obcí v celkovej hodnote 4 774 999,95 Sk. Uvedený projekt nebol finančne
podporený.

2.3 SWOT analýza
Silné stránky
- prírodné a klimatické podmienky
- poloha obce v tichom prostredí
- blízkosť mestských sídiel Bánovce nad
Bebravou, Partizánske, Topoľčany
- vodné toky Livina a Choseň
- výskyt chráneného ložiskového územia –
voľné bilančné zásoby tehliarskej suroviny
- zastúpenie genofondovo významných
lokalít v povodí toku Livina
- produkčná poľnohospodárska pôda
s dobrou úrodnosťou
- dostatok kultúrno-spoločenských akcií
- dlhoročná tradícia Dobrovoľného
požiarneho zboru
- futbalový oddiel
- spolupráca v rámci Mikroregiónu
„Suchodolie“
- vybudovaná infraštruktúra – plynofikácia,
vodovodná sieť, verejné osvetlene,
dažďová kanalizácia
- vybudovaný kultúrny dom spolu s OcÚ
- fungujúca materská škola
- futbalové a viacúčelové ihrisko využívané
31

Slabé stránky
- nevyužitý prírodný potenciál
- chránené ložisko nie je využívané
- negatívny demografický vývoj daný
nízkou mierou natality a migráciou
obyvateľstva
- nepriaznivá demografická štruktúra31
- nezáujem občanov o veci verejné
- technický stav cesty Livinské OpatovceLivina
- absencia prepojenia obce Borčany
a Livinské Opatovce
- nevyhovujúca dažďová kanalizácia
- nedostatočné protipovodňové opatrenia
(záplavy v časti obce)
- nevyhovujúci technický stav miestnych
komunikácií a chodníkov
- vysoké % neobývaných domov
- chátrajúci dom v strede obce
- zlý stav obecných budov vrátane
futbalových kabín
- nevysporiadané vlastnícke vzťahy –
futbalové ihrisko
- 50% migrácia obyvateľov za prácou –

pokles predproduktívneho obyvateľstva, nárast indexu starnutia
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v zime ako klzisko
postavené 2 bytové domy
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej z 19.
storočia
- vysporiadané vlastnícke vzťahy obecného
majetku
- existencia lokalít pre novú bytovú
výstavbu
- vypracovaná územno-plánovacia
dokumentácia
- sociálne služby – opatrovateľská služba
a stravovanie pre dôchodcov
- zdravotná starostlivosť v Chynoranoch
a v Žabokrekoch nad Nitrou a v blízkych
mestách
- dobré pokrytie signálom mobilných
operátorov
- pracovné príležitosti v blízkych mestách
Partizánske, Bánovce nad Bebravou,
Topoľčany
- hospodársky dvor PD Chynorany
- chov hydiny Borčany
- priaznivé zastúpenie podnikateľov –
živnostníkov v sekundárnom sektore
- sídlo spoločností BORINA s.r.o.
a BORINA EKOS s.r.o.
- regionálna skládka tuhého komunálneho
odpadu30
- realizácia separovaného zberu
Príležitosti
- využitie ložiska nerastných surovín
- regulácia vodného toku Livina
- príchod mladých rodín do obce
- komplexná rekonštrukcia cesty spájajúcej
Livinské Opatovce a obec Livina
- vybudovanie cyklistického chodníka –
prepojenie obce Borčany a Livinské
Opatovce
- využitie voľného bytového fondu na
rekreačné bývanie
- výstavba nájomných bytov
- rekonštrukcia a dobudovanie verejnej
infraštruktúry - miestnych komunikácií,
chodníkov, kanalizácie
- skrášlenie obce
- možnosti výstavby nových rodinných
a bytových domov
- renovácia Domu smútku
- rekonštrukcia budovy Obecného úradu
a kultúrneho domu
- rozvoj služieb (napr. kaderníctvo)
- vytvorenie priestorov pre trávenie voľného
času
-

30

-

dochádzka za prácou do iných regiónov
Slovenska
miera nezamestnanosti na úrovni 12%
málo podnikateľských subjektov
nedostatok pracovných príležitostí priamo
v obci
absencia služieb
slabá propagácia obce v nadväznosti na
aktivity mikroregiónu „Suchodolie“
znečisťovanie povrchových a podzemných
vôd – absencia kanalizácie
znečistené vodné toky
lokalizácia skládky TKO
(environmentálna záťaž)
úzky rozsah separovaných komodít a nízke
množstvo zhodnocovaných odpadov
absencia zhodnocovania biologických
odpadov

Ohrozenia
- legislatíva
- zníženie atraktivity obce
- nedostatok zdrojov na realizáciu
dlhodobých a komplexných rozvojových
projektov
- nedostatok vhodných podmienok pre
pozitívnu migráciu obyvateľov
- pokračovanie negatívneho trendu vývoja
počtu obyvateľov a demografickej
štruktúry
- zhoršenie sociálnych podmienok
v dôsledku pretrvávajúcej miery
nezamestnanosti
- nezáujem obyvateľov o dianie v obci,
strata spoločného záujmu
- zvyšujúce sa náklady na opravu verejnej
infraštruktúry
- opakujúce sa záplavy
- zníženie ekologickej stability územia
a zhoršenie kvality životného prostredia

ekonomický zdroj príjmov pre obec
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obnova detského ihriska
komplexná rekonštrukcia športových
kabín
vybudovanie oddychových zón
spolupráca obce v rámci mikroregiónu
zlepšenie kvality povrchových vôd – toku
Livina
rozšírenie separovaného zberu a zvýšenie
úrovne zhodnocovania odpadov vrátane
likvidácie biologického odpadu
využívanie regionálnej skládky TKO
revitalizácia porastov pozdĺž vodných
tokov

2.4 Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja
2.4.1 Všeobecné východiská
Kľúčové disparity
1. Nízka miera atraktívnosti obce
2. Nevyhovujúci stav verejnej
infraštruktúry
3. Nevyhovujúca kvalita životného
prostredia

Hlavné faktory rozvoja
 Zvyšovanie atraktivity obce pre
domácich obyvateľov a návštevníkov
 Zlepšenie podmienok pre bývanie,
relax a oddych
 Existencia infraštruktúry
zabezpečujúcej zlepšenie
kvality verejných služieb
 Zvýšenie kvality životného prostredia
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3 ROZVOJOVÁ STRATÉGIA
3.1 Vízia
Súčasné podmienky života obyvateľov v obci a trend pokračujúceho poklesu natality
obyvateľov vytvára tlak na zvyšovanie atraktivity obce prostredníctvom vytvárania
podmienok na bývanie, rozvoja služieb a celkového skrášlenia prostredia. Na základe
uvedených predpokladov je vízia hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Livinské
Opatovce formulovaná ako:
Livinské Opatovce sú príjemným, atraktívnym zázemím poskytujúcim svojim
obyvateľom priestor pre kvalitné bývanie, trávenie voľného času, oddych, bohatý
spoločenský život a vhodné podmienky pre príchod mladých ľudí.

3.2 Rozvojová stratégia obce Livinské Opatovce na roky 2007 – 2013
Dominantnú úlohu v procese napĺňania vízie vo vymedzenom časovom období zohráva
stratégia rozvoja obce, ktorá sa prostredníctvom koncentrácie kľúčových disparít
zameriava na riešenie lepšieho využívania existujúcich (tradičných) zdrojov a zároveň, na
základe príležitostí a nových faktorov vytvára nové možnosti rozvoja v nasledujúcom
programovom období.
Strategický cieľ obce Livinské Opatovce:
Zvýšiť kvalitu života obyvateľov obce Livinské Opatovce do roku 2013
skvalitnením verejných služieb, dobudovaním infraštruktúry, vytvorením
podmienok pre rozvoj bývania a rozšírenie ponuky aktívneho trávenia voľného
času.
V nadväznosti na víziu a strategický cieľ sa stratégia rozvoja zameriava na rozvoj
v rámci nasledujúcich uvedených priorít:
 Skvalitnenie infraštruktúry verejných služieb
 Tvorba nových pracovných príležitostí
 Zlepšenie kvality životného prostredia
 Rozvoj voľnočasových aktivít
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Strategický cieľ
Zvýšiť kvalitu života obyvateľov obce Livinské Opatovce do roku 2013 skvalitnením
verejných služieb, dobudovaním infraštruktúry, vytvorením podmienok pre rozvoj bývania
a rozšírenie ponuky aktívneho trávenia voľného času.

Priorita 1
Skvalitnenie
infraštruktúry
verejných služieb

Priorita 2
Tvorba nových
pracovných
príležitostí

Priorita 3
Zlepšenie kvality
životného prostredia

Priorita 4
Rozvoj voľnočasových
aktivít

Špecifický cieľ

Špecifický cieľ

Špecifický cieľ

Špecifický cieľ

Zvýšenie kvality
verejných služieb
a vytvorenie podmienok
pre rozvoj bývania

Vytvoriť možnosti pre
zvýšenie zamestnanosti
a príjmov priamo
v obci

Ochrana, zlepšenie
a tvorba životného
prostredia a krajiny

Skvalitniť a rozšíriť
spektrum možností
trávenia voľného času
a rozvoj partnerskej
spolupráce za účelom
využitia vnútorného
rozvojového potenciálu
mikroregiónu
„Suchodolie“

OPATRENIE

OPATRENIE

OPATRENIE

OPATRENIE

1.1 Regenerácia
a rozvoj obce

2.1 Podpora podnikania

3.1 Ochrana a racionálne
využívanie vôd

4.1 Podpora rozvoja
spoločenských aktivít

2.2 Poskytovanie
služieb v cestovnom
ruchu

3.2 Skvalitnenie systému
odpadového hospodárstva

4.2 Podpora budovania
infraštruktúry voľného
času

3.3 Ochrana a regenerácia
prírodného prostredia

4.3 Podpora rozvoja
partnerskej spolupráce

3.2.1 Opis rozvojovej stratégie
Priorita 1 Skvalitnenie infraštruktúry verejných služieb
Opatrenie 1.1 Regenerácia a rozvoj obce
Cieľom opatrenia je zatraktívnenie územia obce a zlepšenie životných podmienok
obyvateľov v záujme zamedzenia ich migrácie do mestských centier.
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Aktivity:
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií,
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia chodníkov,
- obnova verejných priestranstiev, výstavba nových verejných priestranstiev,
- rekonštrukcia a modernizácia verejných budov – Domu smútku, materskej školy,
- rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok,
- výstavba a modernizácia priestorového areálu s multifunkčným využitím – tržnice,
- rekonštrukcia a modernizácia budovy kultúrneho domu a obecného úradu,
- vybudovanie malých besiedok, posedí, vyhliadok, informačných tabúľ,
- výstavba nových bytových domov,
- obnova nevyužitého bytového fondu,
- vybudovanie inžinierskych sietí a technickej vybavenosti pre bytovú výstavbu.
Užívateľ:
- obec Livinské Opatovce
Monitorovacie indikátory:
- dĺžka vybudovaných a zrekonštruovaných miestnych komunikácií (km),
- dĺžka vybudovaných a zrekonštruovaných chodníkov (km),
- plocha obnovených a vybudovaných verejných priestranstiev (m2),
- počet obnovených verejných budov,
- počet zrekonštruovaných a zmodernizovaných autobusových zastávok,
- počet nových a zmodernizovaných priestorových areálov,
- počet nových bytových domov,
- dĺžka vybudovaných inžinierskych sietí pre bytovú výstavbu (km).
Priorita 2 Tvorba nových pracovných príležitostí
Opatrenie 2.1: Podpora podnikania
Cieľom opatrenia je vytvoriť podmienky pre rozvoj malých výrobných prevádzok a tak
zvýšiť pracovné príležitosti pre miestnych obyvateľov.
Aktivity:
- vybudovanie výrobného parku – nerušiacich malých výrobných prevádzok rôzneho
druhu, skladov, dielní,
- podpora budovania podnikateľských inkubátorov.
Užívateľ:
- obec Livinské Opatovce
Monitorovacie indikátory:
- počet vybudovaných výrobných prevádzok,
- počet vytvorených podnikateľských inkubátorov.
Opatrenie 2.2: Poskytovanie služieb v cestovnom ruchu
Cieľom opatrenia je naštartovanie a rozvoj podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
prostredníctvom ponuky ubytovacích kapacít a podporou rozvoja doplnkových služieb.
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Aktivity:
- prestavba a prístavba časti rodinných domov a ďalších nevyužitých priestorov na
nízkokapacitné ubytovacie zariadenia, investície do vnútorného vybavenia a
zariadenia vrátane pripojenia na internet.
Monitorovacie indikátory:
- počet prestavaných častí rodinných domov a ďalších nevyužitých priestorov na
nízkokapacitné ubytovacie zariadenia,
- počet poskytovaných lôžok v nízkokapacitných ubytovacích zariadení.
Strategická priorita 3: Zlepšenie kvality životného prostredia
Opatrenie 3.1: Ochrana a racionálne využívanie vôd
Cieľom tohto opatrenia je ochrana životného prostredia pred znečistením povrchových
a podzemných vôd a zabezpečenie katastrálneho územia obce pred negatívnymi účinkami
povodní.
SWOT analýza v slabých stránkach poukazuje na skutočnosť absencie systému
kvalitnej technickej infraštruktúry (kanalizačnej siete). Zároveň reflektuje na problém často
sa opakujúcich povodní v časti obce, ktoré sú dôsledkom nekomplexných
protipovodňových opatrení. V súvislosti s danými skutočnosťami je nutné v tomto smere
zamerať intervenciu smerom k opatreniam znižujúcim negatívne vplyvy na kvalitu
životného prostredia a komplexné preventívne opatrenia zamerané na ochranu pred
povodňami.
Aktivity:
- vybudovanie verejnej kanalizačnej siete,
- realizácia technických opatrení na zabezpečenie
protipovodňovej ochrany (vrátane dažďovej kanalizácie).

primeraného

stupňa

Užívateľ:
- obec Livinské Opatovce
Monitorovacie indikátory:
- dĺžka vybudovanej kanalizačnej siete (km),
- počet ekvivalentných obyvateľov32 napojených na kanalizačnú sieť,
- počet zrealizovaných technických opatrení protipovodňovej ochrany.
Opatrenie 3.2: Skvalitnenie systému odpadového hospodárstva
Cieľom tohto opatrenia je dosiahnutie lepšej úrovne separovaného zberu odpadov
a zároveň zvýšenie podielu zhodnocovaných odpadov vrátane využívania biologického
odpadu a tým obmedzenie negatívneho vplyvu odpadov na životné prostredie.
Daná intervencia vychádza z reálnej skutočnosti nízkeho podielu využívaného
komunálneho odpadu a to i napriek realizácii separovaného zberu od roku 2006.
Aktivity:
- dobudovanie systému separovaného zberu,
32

EO
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rozšírenie komodít separovaného zberu,
výstavba kompostoviska,
propagácia systému separovaného zberu, informačná kampaň na podporu
separovania odpadov.

Užívateľ:
- obec Livinské Opatovce
Monitorovacie indikátory:
- množstvo vytriedeného odpadu (t/rok),
- zvýšenie podielu využívaného komunálneho odpadu (%),
- množstvo zhodnoteného biologického odpadu (t).
Opatrenie 3.3: Ochrana a regenerácia prírodného prostredia
Cieľom opatrenia je regenerácia prírodného prostredia, vytváranie a udržiavanie
ekologickej stability územia mikroregiónu vytvorením siete stabilizačných prvkov
v krajine.
Aktivity:
- úprava vodného toku Livina, vodných plôch a ich okolia,
- revitalizácia pôvodných brehových porastov /výsadba sprievodnej vegetácie
domácich druhov drevín a krovín/ pozdĺž vodných tokov,
- realizácia ekostabilizačných opatrení vedením prvkov ÚSES.
Užívateľ:
- obec Livinské Opatovce
Monitorovacie indikátory:
- revitalizované plochy vodných tokov, vodných plôch (m2),
- množstvo vysadenej sprievodnej vegetácie (ks),
- počet zrealizovaných ekostabilizačných opatrení.
Priorita 4: Rozvoj voľnočasových aktivít
Opatrenie 4.1 Podpora rozvoja spoločenských aktivít
Cieľom opatrenia je podporiť, rozšíriť a skvalitniť množstvo spoločenských aktivít
a zabezpečiť podporu spoločenských podujatí.
Aktivity:
- organizovanie tradičných spoločenských podujatí,
- príprava a realizácia nových spoločenských aktivít,
- príprava propagačných a informačných materiálov (kalendár podujatí a pod.),
- aktivity zamerané na zvýšenie informovanosti a propagácie spoločenských
podujatí.
Užívateľ:
- obec Livinské Opatovce
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Monitorovacie indikátory:
- počet zorganizovaných tradičných spoločenských, kultúrnych a športových
podujatí,
- počet nových spoločenských aktivít,
- počet vydaných propagačných a informačných materiálov,
- počet informačných a propagačných aktivít.
Opatrenie 4.2: Podpora budovania infraštruktúry voľného času
Cieľom tohto opatrenia je rozšíriť ponuku a zvýšiť kvalitu spoločenských podujatí
a voľnočasových aktivít prostredníctvom investícií do infraštruktúry.
Analýza silných a slabých stránok poukazuje na zlý technický stav futbalových
kabín a nedobudované detské ihrisko. Zároveň definuje nové možnosti voľnočasových
aktivít a to vybudovanie cyklistického chodníka, oddychových zón a náučných chodníkov.
Aktivity:
- rekonštrukcia a modernizácia futbalových kabín, údržba futbalového ihriska,
- budovanie oddychových zón,
- modernizácia detského ihriska,
- výstavba cyklistického chodníka - prepojenie L.O. – Borčany,
- výstavba náučných chodníkov.
Užívateľ:
- obec Livinské Opatovce
Monitorovacie indikátory:
- počet zmodernizovaných objektov futbalových kabín,
- počet oddychových zón,
- plocha zmodernizovaného detského ihriska (m2),
- dĺžka vybudovaného cyklistického chodníka (km),
- dĺžka vybudovaných náučných chodníkov (km).
Opatrenie 4.3: Podpora rozvoja partnerskej spolupráce
Cieľom opatrenia je rozvoj partnerskej spolupráce v rámci Mikroregiónu Suchodolie
a zároveň získavanie, výmena skúseností a rozvíjanie zručností lokálneho manažmentu na
regionálnej a medzinárodnej úrovni.
Aktivity:
- vypracovanie a realizácia konkrétnych projektov,
- tvorba a implementácia integrovanej stratégie rozvoja mikroregiónu typu Leader,
- realizácia projektov na rôznej úrovni spolupráce,
- medzinárodné výmeny, exkurzie a pod..
Užívateľ:
- obec Livinské Opatovce
- Združenie mikroregiónu Zlatníckej doliny „Suchodolie“
Monitorovacie indikátory:
- počet vypracovaných projektov,
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- počet zrealizovaných projektov spolupráce,
- počet podporených aktivít.
3.2.2 Plán realizácie projektov na roky 2007 - 2013
Názov projektu
Nadstavba, prístavba
budovy Obecného
úradu a kultúrneho
domu, stavebné
úpravy
Elektronická knižnica
Projektová
dokumentácia
a náklady na
vypracovanie
projektov z fondov EÚ
Výmena strojovej
techniky
Obnova školského
ihriska

Rok realizácie
2007

Celková suma v Sk
3 700 000

Zdroje financovania
rozpočet obce

2007
2007

182 000
200 000

rozpočet obce, MK SR
rozpočet obce

2007

200 000

rozpočet obce

2007

60 000

rozpočet obce

Plán realizácie projektov na roky 2008 - 2013
Názov projektu
Rekonštrukcia
Športových kabín
Rekonštrukcia
a vyrovnanie
št. cesty III/06468 Liv.
Opatovce
a jej predlženie do
Borčian
Rekonštrukcia
chodníkov, miestnych
komunikácií a sadové
úpravy, výmena
autobusových
zastávok
Prestavba Materskej
školy

Rok realizácie
2008 - 2010

Celková suma v Sk
850 000

Zdroje financovania
rozpočet obce, MF SR

2008 - 2013

41 000 000

štátny rozpočet

2008 - 2010

10 000 000

fondy EU, rozpočet
obce

2010

8 000 000

fondy EU, rozpočet
obce

Projektové zámery bez udania roku realizácie:
▪ Výstavba nových obecných objektov – nájomné byty
▪ Kompostáreň
▪ Výmena verejného osvetlenia a ozvučenia
▪ Rekonštrukcia Domu smútku
▪ Protipovodňové opatrenia
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4 ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE
4.1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie
V zmysle § 11 ods. 4c Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov „obecné zastupiteľstvo schvaľuje koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života
obce“ (18).
Úlohy obecného zastupiteľstva v procese implementácie PHSR:
- schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny,
- schvaľuje monitorovacie a hodnotiace správy,
- schvaľuje akčný plán na jednotlivé roky,
- schvaľuje spolufinancovanie projektov v prípade žiadania finančných
prostriedkov z iných zdrojov.
Z pohľadu inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia úlohu riadiaceho
orgánu v prípade implementácie PHSR bude vykonávať obecný úrad.
Úlohy riadiaceho orgánu v procese implementácie PHSR:
o zabezpečuje spracovanie akčných plánov,
o pripravuje a podáva žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z iných
zdrojov (uchádza sa o finančnú podporu),
o implementuje schválené projekty,
o predkladá žiadosti o platbu,
o implementuje projekty financované z rozpočtu obce,
o monitoruje a vyhodnocuje akčný plán,
o vypracúva pravidelné monitorovacie a hodnotiace správy,
o predkladá monitorovacie a hodnotiace správy obecnému zastupiteľstvu.

4.2 Monitorovanie a hodnotenie
Návrh monitorovacích ukazovateľov PHSR na roky 2007 – 2013 vychádza z potreby
monitorovania a hodnotenia účinnosti definovaných aktivít v rámci jednotlivých priorít
a opatrení. Monitoring sa vykoná vo vzťahu k monitorovacím indikátorom uvedeným v
PHSR. Zber údajov o implementácii plánu bude vykonávaný prostredníctvom fyzického
zberu údajov.
Monitorovacie indikátory budú zahŕňať:
- finančné ukazovatele používané pre sledovanie vstupov,
- špecifické indikátory pre jednotlivé aktivity určené na sledovanie výstupov.
Rovnako ako monitoring, aj hodnotenie je nevyhnutnou súčasťou realizácie PHSR.
Cieľom hodnotenia je posúdenie, či aktivity (projektové zámery) boli v danom časovom
horizonte zrealizované a v akom rozsahu. Aby bolo možné zhodnotiť efektívnosť PHSR,
bude vykonané priebežné a ex-post hodnotenie.
Monitorovanie a priebežné hodnotenie bude vykonávané pravidelne v ročných
intervaloch.
Ex-post hodnotenie vykonajú nezávislí hodnotitelia po ukončení programového
obdobia, pre ktoré bol PHSR spracovaný.
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4.3 Harmonogram realizácie
Realizácia PHSR na roky 2007 – 2013 bude uskutočňovaná prostredníctvom „Plánu
realizácie projektov“, ktorý bude na základe priebežného hodnotenia obecného
zastupiteľstva pravidelne aktualizovaný.
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Tabuľka 1 Vývoj počtu obyvateľov v Livinských Opatovciach v rokoch 1996 – 2005
OBYVATEĽSTVO
Predproduktívne

Rok

Produktívne

Poproduktívne

1996

Muži
24

Ženy
25

Spolu
49

%
19,92

Muži
74

Ženy
62

Spolu
136

%
55,28

Muži
27

Ženy
34

Spolu
61

%
24,80

1997

20

27

47

18,50

80

68

148

58,27

25

34

59

1998

18

27

45

18,00

82

68

150

60,00

23

32

1999

22

28

50

19,92

82

65

147

58,57

23

2000

21

27

48

19,28

83

66

149

59,84

2001

27

24

51

20,82

82

65

147

2002

26

20

46

19,01

83

67

2003

25

19

44

18,41

84

2004

24

18

42

17,36

2005

22

15

37

15,68

Spolu

Index
starnutia

Index
vitality

246

1,24

0,80

23,23

254

1,26

0,80

55

22,00

250

1,22

0,82

31

54

21,51

251

1,08

0,93

23

29

52

20,88

249

1,08

0,92

60,00

22

25

47

19,18

245

0,92

1,09

150

61,98

21

25

46

19,01

242

1,00

1,00

67

151

63,18

20

24

44

18,41

239

1,00

1,00

86

68

154

63,64

21

25

46

19,01

242

1,10

0,91

84

67

151

63,98

22

26

48

20,34

236

1,30

0,77

Zdroj: Štatistický úrad SR, Krajská správa v Trenčíne, 2006.
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