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1

Úvodná časť

1.1 Poslanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Bukovec (ďalej len
„PHSR“) je hlavným strategickým dokumentom pri určovaní smerovania ďalšieho rozvoja
územia obce Bukovec, ktorým sa riadia zástupcovia obce pri výkone svojej činnosti a
rozhodovaní a odzrkadľuje potreby obyvateľov obce. Je jedným z hlavných nástrojov,
prostredníctvom ktorého obec zabezpečuje regionálny rozvoj. PHSR je strednodobý
rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v
národnej stratégii regionálneho rozvoja a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v
programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území
ktorého sa obec nachádza. Je vypracovaný podľa Metodiky na vypracovanie programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, verzia 2.0, február 2015.
Základný legislatívny rámec pre vypracovanie PHSR obce Bukovec tvorí Zákon
NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja a Zákon NR SR č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení. Potreba vypracovať nový PHSR obce Bukovec je podmienená
zmenenými podmienkami v spoločnosti a živote obce, ďalej zo zmenených legislatívnych
podmienok v SR (schválenie novely zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho
rozvoja) a vyplýva z prípravy na nové programové obdobie 2014-2020 pre čerpanie
štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie. Pri jeho vypracovaní boli
zohľadnené aj nasledovné dokumenty: Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020, Národná
stratégia regionálneho rozvoja - priority Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len
TSK), Regionálna integrovaná územná stratégia (ďalej len RIUS).
PHSR spolu s územným plánom, je základným a kľúčovým dokumentom pre
riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb
obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území, formuluje
svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie.
PHSR sa spracováva spravidla na 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14
rokov. PHSR koncepčne, systémovo analyzuje a určuje budúcnosť rozvoja spolu s
činnosťami, investičnými projektmi so zdrojovým krytím na jej zabezpečenie.
Vytvára rámec, ktorého naplnenie bude zárukou, že PHSR nebude zbytočne
rozsiahlym a len popisným zoznamom nereálnych zámerov (zoznamom vecí, na ktoré
obec nemá peniaze), ale skutočným strategickým rozvojovým dokumentom s cieľom
dosiahnuť rast životnej úrovne na konkrétnom území. Pri jeho vypracovaní sa uplatnil
princíp partnerstva. Partnerstvo je spolupráca sociálno-ekonomických partnerov na
príprave, uskutočňovaní, financovaní, monitorovaní a hodnotení realizácie priorít a cieľov
podpory regionálneho rozvoja.
Sociálno-ekonomickí partneri sú ústredné orgány štátnej správy, miestne orgány štátnej
správy, vyššie územné celky, obce, mikroregionálne združenia a iné fyzické a právnické
osoby pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja na celoštátnej, regionálnej a miestnej
úrovni.
Súčasťou materiálu sú aj prílohy (grafy, mapy, tabuľky), ktoré k základnému textu majú
vysvetľujúci a doplňujúci charakter.
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Tabuľka 1 Zámer spracovania PHSR
Názov dokumentu
Územný plán obce
schválený
Dátum schválenia PHSR
Publikovaný verejne po
častiach
Forma spracovania

-

Zámer spracovania PHSR
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bukovec na roky
2016-2022

-

nie
V procese prípravy

-

Obdobie spracovania

-

-

Informácia na obecnom zastupiteľstve
Externí odborníci v spolupráci s pracovníkmi Kopaničiarsky región –
Miestna akčná skupina (ďalej len KR - MAS) a pracovníkmi
samosprávy
Pracovné skupiny boli zložené z vedenia obce, zamestnancov OÚ,
poslancov OZ, podnikateľov, tretieho sektora a členov komisií
Spracovania PHSR sa zúčastnili aj rozpočtové a príspevkové
organizácie zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Súčasťou prieskumu boli aj mimovládne organizácie a podnikateľské
subjekty v obci
Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou: zapojenie
prostredníctvom dotazníkového prieskumu, informovanie prebiehalo
formou www stránky, prostredníctvom zasadnutí OZ
PHSR bol spracovaný v priebehu roka 2015
Harmonogram spracovania je uvedený v nasledujúcej tabuľke

Financovanie
spracovania
Informácie

-

Náklady na spracovanie boli financované z rozpočtu KR - MAS
www.bukovec.eu

Riadenie procesu
spracovania

-

-

Tabuľka 2 Harmonogram spracovania PHSR
Termín
I
II
III
IV
Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Záver
Schválenie MsZ
Tabuľka 3 Použité participatívne metódy
Metóda
Tlačené materiály
Verejné informačné tabule
Internetové stránky
Využitie existujúcich médií
Zverejňovanie informácií v miestnej tlači
Vystúpenia v obecnom rozhlase/televízii
Stretnutia
Stretnutia s kľúčovými ľuďmi/skupinami
Návšteva v dotknutom území
Verejné semináre
Rozhovory a prieskumy
Dotazník pre záujmové skupiny
Dotazník pre širokú verejnosť
Pracovné skupiny
Miestne pracovné skupiny

V

VI
X

VII
X

VIII

IX

X

XI

XII

X
X
X
X
X
X
XX

Informovanie
verejnosti

Získavanie názorov
Zohľadnenie
verejnosti
názorov verejnosti

áno
áno
áno
áno

áno

áno
áno
áno

áno
áno
áno

áno
áno
áno

áno
áno

áno
áno

áno
áno

áno

áno

áno
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Tabuľka 4 Zoznam členov pracovných skupín
Funkcia v strategickom
Funkcia v pracovnom zaradení
plánovaní
Marcela Pavesková-starostka obce Bukovec
Gestor
Mgr. Peter Nemček – manažér KR-MAS
Koordinátor
Mgr. Tatiana Lazarová – administrátorka KR-MAS
Metodik
Marcela Pavesková – starostka obce Bukovec,
Hospodárska pracovná
Jarmila Jastrábová - zamestnanec OcÚ,
skupina
Marián Párovský - poslanec OZ
Mgr. Tatiana Lazarová – administrátorka KR- MAS
Sociálna pracovná
Anna Bašnárová - poslanec OZ,
skupina
Mgr. Monika Sládková - učiteľka MŠ
Mgr. Peter Nemček – manažér KR-MAS,
Environmentálna
Marián Vachula - poslanec OZ,
pracovná skupina
Miroslav Krištof - SZČO

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bukovec je súčasťou sústavy
základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja v Slovenskej republike. Táto
sústava je členená na strategické a programové dokumenty vypracovávané na úrovni štátu,
sektorov, samosprávnych krajov, regiónov a obcí a programové dokumenty Európskej únie
(pre využitie zdrojov štrukturálnych fondov).
Základné východiskové dokumenty na miestnej úrovni
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bukovec 2007-2013,
- ÚP VÚC Trenčianskeho kraja,
- Zmeny a doplnky k ÚP VÚC Trenčianskeho kraja,
- Mapové podklady,
- Programový rozpočet obce Bukovec na roky 2015-2016,
- Záverečný účet obce Bukovec na rok 2014,
- Program odpadového hospodárstva obce Bukovec v rokoch 2009-2015,
- Rating obce.
Základné východiskové dokumenty na regionálnej úrovni
- Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v regióne pod Veľkou Javorinou a Bradlom,
- Stratégia budovania cyklochodníkov a cyklotrás v Kopaničiarskom a Horňáckom
regióne,
- Vytrasovanie jazdeckých ciest v Kopaničiarskom a Horňáckom regióne,
- Integrovaná stratégia rozvoja územia Kopaničiarskeho regiónu pre roky 2015-2022,
- Společná příhraniční strategie udržitelného rozvoje Horňácka-Kopanic pro léta
2014-2020.
Základné východiskové dokumenty na úrovni kraja
- Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja TSK 2014-2020,
- Územný plán VÚC TSK,
- Regionálna inovačná stratégia TSK 2013-2020.
Základné východiskové dokumenty na národnej úrovni
- Partnerského dohoda na roky 2014-2020,
- Operačné programy – Kvalita životného prostredia, Integrovaná infraštruktúra,
Efektívna verejná správa, Ľudské zdroje, Výskum a inovácie, Integrovaný
regionálny operačný program, Interreg V-A Slovenská republika – Česká
8
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-

republika,
Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (2014),
Stratégia Európa 2020,
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
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1.2 Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR
Tabuľka 5 Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR
Rok
začatia
Názov investície - projektu
(obec, okres)

Číslo a názov aktivity

0

1

2

1

Čiastočná výmena okien +
vnútorná výmaľba stien
v Kultúrnom dome

Zlepšenie stavu obecného majetku

2

Rekonštrukcia miestnych
komunikácií

Dopravná infraštruktúra

3

Modernizácia verejného
osvetlenia

Rekonštrukcia a modernizácia
verejného osvetlenia

4

Odpočívadlo, orientačné tabule

Výstavba infraštuktúry CR

5

Zlepšenie stavu obecného
majetku

Prestavba bývalej hasičskej
zbrojnice na Obecný klub

6

Bukovec - cyklotrasa

Výstavba infraštruktúry CR

MF SR – Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Objem
finančných
prostriedko
v spolu v €

Finančné prostriedky podľa zdrojov (v tis. EUR)
Štátny
rozpoče
t

Rozpočet
samosprávneh
o kraja

Rozpočet
obce v €

Štátne
účelové
fondy

Rozpočet
EÚ

Názov
OP

Súkr. (iné) zdroje

4

5

6

7

8

9

10

11

16 000

14000

-

2000

-

-

MF SR

-

24000

-

-

24000

-

-

-

-

4000

-

-

4000

-

-

-

-

2000

-

-

2000

-

-

-

-

18000

11000

-

7000

-

-

MF SR

-

67063
66392
671
2012
PRV SR – Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky

-

-

PRV SR

-

Rok
dokončenia
3
2014
2014
2010
2014
2010
2014
2009
2012
2011
2014
2011

Popis tabuľky ex-post
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2

Analytická časť

2.1 Analýza vnútorného prostredia
Bukovec leží v najzápadnejšej časti Slovenska. Tej oblasti, ktorá je na východe lemovaná
severnými výbežkami Malých Karpát a na západe riekou Moravou. Je to krásny, pahorkovitý
kraj. Samotný chotár obce tvorí vysoká pláň prerytá dolinami a výmoľmi. Vodstvo štyroch
hlbších a troch kratších dolín vyteká z bukovského chotára a všetko sa vlieva do rieky Myjavy.
Tabuľka 6 Základné údaje o obci
Základné údaje
Kraj:
Okres:
Región:
Poloha:
Nadmorská výška:
Rozloha:
Počet obyvateľov:
Hustota obyvateľstva:
Nacionálne
PSČ
ŠÚJ
EČV
Tel. predvoľba
Oficiálne adresy
Adresa:
Web:
E-mail:
Telefón:

Trenčiansky kraj
Myjava
Kopanice
48°41′56″S 17°29′51″V
360 m n. m.
15,47 km² (1547 ha)
409 (31. 12. 2014)
27,21 obyv./km²
906 14
504289
MY
+421-34
Obecný úrad Bukovec
Bukovec č. 50
906 14 Bukovec
www.bukovec.eu
obecnyurad.bukovec@mail.t-com.sk
034/ 6243920

Poloha riešeného územia
Katastrálne územie obce Bukovec sa nachádza v Trenčianskom kraji, v okrese Myjava.
Susedí s katastrami obcí Trenčianskeho kraja, ktorými sú obce Prietrž a Podbranč a mestá
Myjava a Brezová pod Bradlom.
Cestou od Myjavy sa ako prvý bukovský hon dvíha na pravej strane vrch Tesané, alebo
Bašnárový kopec, známy z poviedky Svetozára Hurbana – Vajanského. Je hneď za turolúckou
osadou U Belanských. V susedstve vrchu ležia role Bariny, na pravo pri ceste Rúbané, Pláňavy,
Hora Juregova, Kalmanova hora, Krížnice a Železné. Naľavo je Židovská, Dlhé hony, Medzi
jarky, Žlábek, Štvrte a Záhumnie, ktoré sa sťahuje k dedinským humnám.
Keď sa ide od evanjelického kostola do Prietrže, na pravej strane vidieť Podlevsu, Za
makovým, Pod brehy, v doline pri potoku sú Ráztočky, kde bývali predovšetkým kapustné polia.
Na ľavej strane to boli Vŕšky, Kubečeny, Ženské, Dolina Hlávčie, Bučencov vrch, Kočírkové,
Na barine a Závodská dolina.
Za dolinou, cez ktorú preteká potok, sú Kováčky, Ploština na chrbte pahorku, potom
Ševelky, Neprejove, Plačlivé, Kršáčky, Za Kršáčky pri osade u Dankov, Bezové, Balado smerom
k Zimom, Londákov vršek, Pitinky, vrch Kýčer, Padelky, Cablkov vrch nad osadou Cablkáci,
Vrchháj, Háj-hora pod Kamencom. Veľký obecný pasienok Močáre hraničí so Žriedlovou
dolinou, ktorá patrí mestu Brezová pod Bradlom. Časť chotára je za osadou Rafčíci a volá sa
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Trchov. Vedľa sú role Sedlákove. Ďalej sú to lesy a polia prislúchajúce k jednotlivým
kopaniciam.
Mapa 1 Poloha obce

Mapa 2 Lokalizácia obce v rámci SR

2.1.1 Charakteristika prírodných podmienok a analýza prírodných zdrojov
Geomorfologické a geologické podmienky
12
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Obec Bukovec leží na južnej časti Myjavskej pahorkatiny. Najvyšším vrchom je
Kamenec 452 metrov nad morom, pod ktorým sa obec rozkladá. Stred obce je 360 metrov nad
morom a chotár je v rozmedzí 270 – 452 m.n.m.
Povrch chotára tvoria treťohorné zlepence, štrky, piesky, pieskovce a íly. Má hnedé lesné
pôdy. Na severozápade je chotár zalesnený, inde sú len ostrovy borovicových, agátových a
zmiešaných lesíkov. Vyskytujú sa aj malé ložiská uhlia.

Hydrologické podmienky
Povrchová voda:
Územie Myjavskej pahorkatiny z hľadiska vodohospodárskeho je označované vzhľadom
na výskyt povrchových vôd za územie s pasívnou vodnou bilanciou. Časť územia odvodňuje
Žriedlovský potok, časť územia Dankácky potok a časť územia Debernícky potok. Vodné toky
patria do Povodia rieky Morava.
Podzemné vody:
Oblasť Myjavskej pahorkatiny je veľmi chudobná na zásoby podzemných vôd, čo sa
značne pociťuje nielen pri zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou, ale aj zásobovaní
priemyselnou a poľnohospodárskou úžitkovou vodou.
V Myjavskej pahorkatine sú podzemné vody viazané na senón a paleogén, neogénne sedimenty a
kvartérne diluviálne a proluviálne sedimenty.
V obci je vybudovaný vodovod. Niektorí obyvatelia majú vybudované studne, pričom vodu
využívajú nielen ako úžitkovú, ale aj na pitné účely.
Klimatické podmienky
Z hľadiska klimatických pomerov možno katastrálne územie zaradiť do mierne teplej
klimatickej oblasti s horskou klímou a s malou inverziou teplôt.
Priemerná ročná teplota sa pohybuje okolo 8 ºC. Priemerné ročné teploty v júli dosahujú 18 – 19
ºC, v mesiaci január klesajú pod bod mrazu a dosahujú –3 až –3,5 ºC.
Počet letných dní (s teplotou viac ako 25 ºC) je pomerne veľký, dosahuje hodnotu 50 dní v
nižších polohách katastra, vo vyšších polohách je to 35 dní. Počet dní s teplotami nad 0 ºC v
nižších polohách Myjavskej pahorkatiny je 295, vo vyšších polohách 280 dní.
Priemerný počet dní s celodenným mrazom sa pohybuje od 30 do 45 dní. Počet dní s teplotami
pod bodom mrazu v nižších polohách dosahuje 70 dní, vo vyšších polohách približne 85 dní.
V katastrálnom území prevláda severné až severozápadné prúdenie vetrov. Priemerná maximálna
rýchlosť vetrov dosahuje 60 km.h-1, v nárazoch 120 – 150 km.h-1. Najviac sa silné vetry
vyskytujú v zime a na jar.

Pôdne podmienky a pôdny fond
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Z hľadiska diferenciácie pôdneho krytu je katastrálne územie veľmi pestré. Na
fluviálnych sedimentoch v oblasti nivy Žriedlovského, Dankáckeho a Deberníckeho potoka sa
vplyvom povrchovej a podzemnej vody vytvorili nivné pôdy s rôznou hrúbkou pôdneho profilu,
zrnitosťou a skeletnatosťou. Najrozšírenejšími subtypmi sú fluvizem typická a fluvizem glejová.
V nižšej časti pahorkatiny s prevahou flyšového substrátu sa v dôsledku vlhšej mierne
teplej až mierne chladnej klímy vytvorili luvizeme stredne hlboké až hlboké, málo až stredne
skeletnaté, zrnitostne stredne ťažké až ťažké. V katastri sa nachádzajú ako luvizeme typické a
luvizeme pseudoglejové.
V oblasti bradlového pásma sa vytvorili melanické pôdy – rendziny s vysokým obsahom
skeletu, malou až strednou hrúbkou pôdneho profilu, prevažujúcou hlinitou až ílovohlinitou
zrnitosťoua s obsahom karbonátov v celom profile.a pararendziny s nižším obsahom skeletu.
Vo vyšších častiach pahorkatiny a nižších častiach vrchoviny sa na podložných vápnitých
pieskovcoch, ílovcoch a zlepencoch vytvorili hnedé pôdy. Najrozšírenejším typom sú
kambizeme luvizemné, typické a pseudoglejové s typickým tenkým humusovým horizontom. Ide
o pôdy stredne hlboké, zrnitostne ľahké až stredne ťažké, so stredným až veľkým obsahom
skeletu
Tabuľka 7 Pôdny fond v roku 2014

Pôdny fond

Rozloha (ha)

Rozloha (%)

Orná pôda

607,51

39,27

TTP

147,47

9,53

Záhrady

36,45

2,36

11,76
803,19

0,76
51,92

641,03

41,44

Vodné plochy

3,03

0,20

Zastavané plochy

81,86

5,29

Poľnohospodárska pôda:

-

Ovocný sad
Spolu poľnohospodárska pôda
Nepoľnohospodárska pôda:

-

Lesné pozemky

17,82
Ostatné plochy
743,74
Spolu nepoľnohospodárska pôda
1 546,93
Celkom pôda
Zdroj: Štatistický úrad SR, Krajská správa v Trenčíne, 2015

1,15
48,08
100,00

Graf 1 Štruktúra pôdneho fondu v obci Myjava v roku 2014
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Flóra a fauna
Dané územie spadá do oblasti západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale) a obvodu
predkarpatskej flóry (Praecarpaticum).
Vo vegetácii Malých Karpát sa uplatňujú prvky karpatské i panónske, prenikli sem i druhy
mediteránneho pôvodu. V dôsledku suchšieho podnebia je v Brezovských kopcoch na
vápencovom podklade množstvo xerotermných druhov a pomerne slabšie zastúpenie
dealpínskych a karpatských druhov. Vedľa seba možno nájsť teplomilné xerotermné druhy,
napríklad jasenec biely (Dictamnus albus) a druhy subalpínske - pozostatky poslednej ľadovej
doby. Reliktné druhy: poniklec slovenský (Pulsatilla slavica), marinka farbiarska (Asperila
tinctoria), kavyľ Ivanov (Stipa joanis), kostrava žliabkovitá (Festuca rupicola).
Do fytogeografického okresu Malé Karpaty je zaradená i Myjavská pahorkatina, ktorá má
vegetáciu podobnú ako Brezovské kopce.
Živočíšne spoločenstvá sú okrem abiotickej zložky prírodného prostredia podmienené v
podstatnej miere rastlinnými spoločenstvami a teda ich kvalitatívno-kvantitatívny obraz v
záujmovom území zodpovedá priestorovej distribúcii jednotlivých rastlinných formácií.
Územie je pod vplyvom zón Karpatika, Panonika a Hercinika. Zoogeograficky sú Malé Karpaty
zaradené do zóny Karpaticum - listnatých lesov a čiastočne aj do zóny stepného bezlesia
eurosibírskej podoblasti, avšak zastúpenie má aj fauna orientálna, európska a mediteránna.
Z väčších druhov tu žije jazvec lesný, líška hrdzavá, kuna lesná, kuna skalná, lasica myšožravá,
srnec lesný, jeleň lesný, sviňa divá a zajac poľný.
Karpatikum - Malé Karpaty predstavujú nárazovú zón pre prienik západoeurópskych druhov
subatlantika. Prvky montánneho stupňa Centrálnych Karpát tu našli po miernom otepľovaní v
holocéne vhodný habitat k prežitiu. Hercinikum sa prejavuje doznievaním prvkov subatlantika.
Druhy tejto sústavy sa zachovali najmä v miestach extrémnych klimatických habitatov.
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2.1.2 Analýza stavu životného prostredia a ochrana krajiny
Ochrana prírody
Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa
v katastrálnom území obce nenachádzajú osobitne chránené územia.
Obec leží na úpätí kopcov a v údoliach Myjavskej pahorkatiny. Pre toto územie platí prvý
stupeň ochrany podľa zákona. To je predpokladom veľkej rozmanitosti – biodiverzity.
Z hľadiska fytogeografického región patrí do západoeurópskej flóry a z pohľadu
zoogeografického patrí do zóny Karpatika.
Na území obce sú navrhnuté genofondovo významné lokality:
- Žriedlovský potok – zachované ekosystémy vodného toku – prirodzené koryto, druhové
zloženie prirodzené
- Drviská – zachované lesné spoločenstvá v bradlovom pásme, prevažne dubo-hrabiny,
vyskytujú sa aj lúky, sady, skalné útvary, na západnom výbežku xerotermné porasty skál
a sutín.
- Debernícky potok – jelšový brehový porast vodného toku s dobrou štruktúrou.
- Chrčkova dolina – zachovaný brehový porast vodného toku, extenzívne i intenzívne lúky,
lúčne úhory, prameniskové mokrade.
Územie Myjavskej pahorkatiny sa vyznačuje pestrým geologickým zložením
a komplikovanými štruktúrnymi pomermi. Na jeho stavbe sa podieľajú geologické štruktúry
budované sedimentárnymi horninami. Myjavská pahorkatina je charakteristická vrchovinným
reliéfom, hladko modelovaným.
Na území sa nachádzajú prvky ÚSES:
- biocentrum regionálneho významu – Drviská – rozsiahly komplex lesných spoločenstiev dubohrabov i bučín s prevažne prirodzeným druhovým zložením, výskyt kosených mezofilných
subxerotermných lúk a lúčnych úhorov. Zahŕňa i trávobylinné spoločenstvá a sukcesné štádiá ich
zarastania v masíve hradného kopca hradu Branč a výstupy najzápadnejšieho výbežku
bradlového pásma s druhovo pestrými teplomilnými spoločenstvami.
Územie je typickým kopaničiarskym osídlením so špecifickým spôsobom hospodárenia.
Práve tu sa zachovali cenné ekosystémy – bohato kosené lúky a lúčne sady s veľkým množstvom
ohrozených druhov. Významné sú i porasty na nive vodného toku a brehové porasty.
Ovzdušie
Zdroje znečistenia ovzdušia sú prírodného a antropogénneho pôvodu. Odhaduje sa, že
90% všetkých znečisťujúcich látok v ovzduší pochádza z prírodných zdrojov (erózia pôd
a hornín), prírodné požiare( biologické procesy...) a antropogénne zdroje prispievajú 10%
(priemysel, energetika, doprava...). Zdroje znečistenia sa rozdeľujú na veľké, stredné a malé,
pričom určujúcim faktorom je tzv. emisné zaťaženie ovzdušia, t.j. množstvo vypúšťaných emisií
v tonách za rok.
Prevádzkovateľom stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je spoločnosť KAMENEC
s r.o. Bukovec s veľkochovom hospodárskych zvierat – hovädzieho dobytka.
V obci evidujú malé zdroje znečistenia ovzdušia z drobných prevádzok a rodinných domov.
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Obec je plynofikovaná, čo má značný vplyv na znižovanie emisií v ovzduší. Patrí
k oblastiam so slabým znečistením ovzdušia.
Voda
a/ Povrchová voda
Územie Myjavskej pahorkatiny z hľadiska vodohospodárskeho je označované vzhľadom
na výskyt povrchových vôd za územie s pasívnou vodnou bilanciou. Časť územia odvodňuje
Žriedlovský potok, časť územia Dankácky potok a časť územia Debernícky potok. Vodné toky
patria do Povodia rieky Morava.
b/ Podzemné vody
Oblasť Myjavskej pahorkatiny je veľmi chudobná na zásoby podzemných vôd, čo sa
značne pociťuje nielen pri zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou, ale aj zásobovaní
priemyselnou a poľnohospodárskou úžitkovou vodou. V Myjavskej pahorkatine sú podzemné
vody viazané na senón a paleogén, neogénne sedimenty a kvartérne diluviálne a proluviálne
sedimenty.
V obci je vybudovaný vodovod. Niektorí obyvatelia majú vybudované studne, pričom
vodu využívajú nielen ako úžitkovú, ale aj na pitné účely.
Lesy a pôda
Na území Myjavskej pahorkatiny prevažujú dubovo – hrabové lesy karpatské. Na nivách
vodného toku sú lužné lesy podhorské a horské. Takmer po celom území sú rozptýlené
ostrovčeky dubovo – cerových lesov, dubových xetotermofilných lesov submediteránnych
a skalných stepí, bukových lesov vápnomilných a bukových kvetnatých lesov podhorských.
Územie je typické kopaničiarskym osídlením so špecifickým spôsobom hospodárenia.
Práve tu sa zachovali cenné ekosystémy – bohato kosené lúky a lúčne sady s veľkým množstvom
ohrozených druhov. Významné sú i porasty na nive vodného toku a bukové porasty.
Obec Bukovec má celkovú výmeru 1 546,93 ha, z toho 607,51 ha poľnohospodárskej
pôdy, 641,03 ha lesnej pôdy, 3,03 ha vodných plôch, 81,86 ha zastavaných plôch, 17,82 ha
ostatných plôch.
Hluk
Najväčšími zdrojmi hluku sú cestné komunikácie, technológie v poľnohospodárskych
a priemyselných areálov, negatívne pôsobí hluk zo športovísk.
Najzávažnejší je hluk z automobilovej dopravy, ktorý negatívne vplýva na okolitú krajinu
pozdĺž dopravných koridorov.
Na obyvateľov obce a životné prostredie vzhľadom na jej umiestnenie hluk nevplýva
negatívne.
Zaťaženie hluku z automobilovej dopravy môžu vnímať obyvatelia hlavne pozdĺž
cestného koridoru Myjava – Bukovec - Brezová pod Bradlom alebo koridoru Senica – Bukovec
– Brezová pod Bradlom.
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Odpadové hospodárstvo
Obec Bukovec podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
je zodpovedná za nakladanie a likvidáciu komunálneho a drobného stavebného odpadu, ktorý
vzniká na území obce.
Obec má výslovne kopaničiarsky charakter s roztrúsenou zástavbou s čím súvisia
problémy v likvidácii komunálnych odpadov najmä v najneprístupnejších častiach. Obec sa
okrem centra obce skladá z jednotlivých častí: u Bašnári, u Rafčíkov, u Tulákov, u Kachlíkov, u
Zimov, u Brožkov, u Cablkov, u Dankov a u Kubicov.
Na území obce okrem poľnohospodárskeho dvora firmy Kamenec s.r.o. Bukovec pôsobí firma
Bulgan a Sládek, ktoré sa zaoberá stolárskou činnosťou.
Obec nie je napojená na verejnú kanalizáciu s ČOV, čo neustále prináša so sebou
riešenie problémov odpadových vôd. Vykurovanie jej centrálnej časti je riešené zemným
plynom. V okrajových častiach je riešené občanmi samostatne, t.j. lokálne tepelnými zdrojmi na
tuhé palivo, najmä drevo, uhlie a koks. To znamená, že produkcia popola je v zimných
mesiacoch veľmi vysoká, čo by sa po zavedení plynofikácie značne znížilo.
V obci bol zavedený separovaný zber jednotlivých zložiek komunálnych (sklo, železný
šot, plasty, batérie), čím došlo k vyseparovaniu týchto zložiek. Obec je plynofikovaná a tým je
z časti znížené množstvo popola a škváry. Najvyššou mierou sa na zhodnocovaní odpadov
podieľajú odpady kovov a skla, odpady biologického charakteru sú kompostované na domácich
kompostoviskách priamo občanmi. Odpady skla sú zhodnocované prostredníctvom
sprostredkovateľa - Technické služby Senica, železo v rámci zberových akcií.
Tabuľka 8 Množstvo komunálneho odpadu v rokoch 2003 – 2014
Rok
2003

Rok
2004

Rok
2005

Rok
2006

Rok
2007

Rok
2008

Rok
2009

Rok
2010

Rok
2011

Rok
2012

Rok
2013

Rok
2014

67,4

75,9

67,37

86,56

71,78

97,98

77,7

73,73

85,86

101,2

115,6

112

Využívaný
komunálny
odpad v tonách

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zneškodňovaný
komunálny
odpad v tonách

67,4

75,9

67,37

86,56

71,78

97,98

77,7

73,73

85,86

101,2

115,6

112

Množstvo
komunálneho
odpadu v
tonách
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Tabuľka 9 Separované komodity
Papier

Sklo

Batérie/a
kumuláto
ry

Plasty

Zmes

Tetrapak

Spolu

2000

-

1

-

-

53

-

54

2001

-

1,2

-

-

75,6

-

76,8

2002

-

0,8

-

-

80,4

-

81,2

2003

-

0,3

-

0,4

67,4

-

68,1

2004

-

0,5

0,2

0,5

75,9

-

77,1

2005

-

1,27

0,25

1,04

67,37

-

69,93

2006

1,05

1,28

0,48

1,25

86,56

-

90,62

2007

-

3,6

0,71

2,05

71,78

0,23

74,77

2008

2,41

5,84

-

1,9

97,98

0,22

108,35

2009

2,14

7,13

0,55

2,89

77,7

0,4

90,81

2010

1,97

3,8

-

2,65

73,73

0,32

82,47

2011

1,02

6,33

-

2,6

85,86

0,3

96,11

2012

1,15

3,85

-

3,08

101,2

0,37

109,65

2013

1,19

6,47

-

3,85

115,6

0,43

127,54

2014

1,59

6,76

-

4,19

112

0,2

124,74

Rok

Podľa tabuľky 8 možno zhodnotiť, že množstvo komunálneho odpadu v tonách sa za
posledné roky zvýšil. Z posledného stĺpca Tabuľky 9 možno vidieť, ako rastie počet množstvo
každoročne vyseparovaného odpadu. Od roku 2006 - 2007 pribudli v rámci vyseparovaného
zberu ďalšie dve komodity, ktorou sú papier a tetrapak.
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Zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa v obci nenachádza. Obec nemá ani zariadenia
na zneškodnenie odpadov. V obci Bukovec zabezpečuje vývoz separovaného odpadu spoločnosť
Technické služby Senica s.r.o. na skládku komunálneho odpadu do Jablonice kde sa ďalej
upravuje a odovzdáva na spracovanie. V obci sa nachádza skládka komunálnych odpadov pod
cintorínom, ktorá je zrekultivovaná.
Riadenie odpadového hospodárstva v obci smeruje naďalej k znižovaniu tvorby
komunálneho odpadu, aj napriek tomu je nevyhnutné, aby boli podporené aktivity obce pre
vyššie zhodnotenie už vyprodukovaných odpadov. Trend znižovania odpadov skládkovaním
vyžaduje vypracovať aktualizovaný projekt separovaného zberu, kde bude jeho súčasťou najmä
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov a odpadov zo septikov.
V obci je vybudovaný vodovod. Bezprostredne je potrebné obce odkanalizovať, a tak
zabezpečiť čistenie splaškových odpadových vôd. Vývoz kalov zo žúmp a septikov je
zabezpečený prevažne do polí.
2.1.3 Ľudské zdroje
Demografické charakteristiky a pohyb obyvateľstva
Demografický vývoj obyvateľstva Bukovca v kontexte posledných dvoch desaťročí
charakterizuje celkový pokles počtu obyvateľov. Kým v roku 1997 v obci žilo 446 obyvateľov,
do roku 2006 sa ich počet znížil na 396.
Ku koncu roka 2014 žilo v Bukovci 409 obyvateľov. Z celkového počtu obyvateľov
tvorilo za rok 2014 predproduktívne obyvateľstvo 13,06 %, 65,56 %-ami je zastúpené
produktívne a 21,38 %-ami poproduktívne obyvateľstvo (viď tabuľka 10 a graf 3).
Z hľadiska ďalšieho vývoja obyvateľov má značný význam zastúpenie obyvateľov v
predproduktívnom veku (0-14 rokov), ktoré je v tomto prípade nižšie ako poproduktívna zložka
obyvateľstva (muži nad 60 rokov a ženy nad 54 rokov). Tento fakt potvrdzuje i ukazovateľ
vnútornej demografickej kvality a reprodukčnej vitality súčasného obyvateľstva - index vitality
populácie (pomer predproduktívnej a poproduktívnej zložky). V obci Bukovec má index vitality
od roku 1997 klesajúcu tendenciu a v roku 2006 dosiahol najnižšiu hodnotu 45,38. Tento trend
by pokračoval i v ďalších rokoch avšak tým, že sa posunula hranica veku odchodu do dôchodku,
zareagovali aj demografi posunutím hranice poproduktívneho veku u mužov na 65 a u žien na 60
rokov. I preto hodnota tohto ukazovateľa v roku 2011 vzrástla na 86,67, no do roku 2014 zase
len klesala až na úroveň 61,11 (graf 5). Znamená to, že obec má v súčasnosti značne regresívnu
populáciu (hodnoty indexu populačnej dynamiky do 109,68 predstavujú regresívnu populáciu,
pričom celoslovenská hodnota tohto indexu v roku 2014 je 109,68). V súčasnosti sa v Bukovci
z hľadiska demografického vývoja obyvateľstva prejavuje aj trend starnutia obyvateľstva.
Priemerný vek obyvateľov Bukovci v roku 2014 je 43,05, čo je o 1 a pol roka viac ako v roku
2010. Tento údaj je podstatne vyšší ako celoslovenský priemer (39,87).
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1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Demografická štruktúra obyvateľov v rokoch 1996 – 2014

1997
Predprod.

Tabuľka 10

Muži

33

31

35

33

34

27

26

24

24

21

25

29

34

33

35

32

34

28

Ženy

34

32

38

36

37

34

34

31

33

33

31

35

36

35

30

31

29

27

Spolu

67

63

73

69

71

61

60

55

57

54

56

64

70

68

65

63

63

55

Produkt.

15,02 14,52 16,29 15,27 15,71 14,42 14,32 13,25 14,11 13,64 14,04 15,61 16,55 16,23 15,70 15,14 14,86 13,06

Muži

134

130

138

138

137

133

131

135

126

126

123

121

125

120

135

133

133

134

Ženy

115

111

110

116

113

108

108

104

100

97

101

102

108

103

139

139

142

142

Spolu

249

241

248

254

250

241

239

239

226

223

224

223

233

223

274

272

275

276

%
Poprodukt

Obyvateľstvo

%

55,83 55,53 55,36 56,19 55,31 56,97 57,04 57,59 55,94 56,31 56,14 54,39 55,08 53,22 66,18 65,38 64,86 65,56

Muži

42

44

41

42

43

37

38

36

40

38

39

42

41

46

26

29

32

33

Ženy

88

86

86

87

88

84

82

85

81

81

80

81

79

82

49

52

54

57

Spolu

130

130

127

129

131

121

120

121

121

119

119

123

120

128

75

81

86

90

%
Spolu
Index vitality

29,15 29,95 28,35 28,54 28,98 28,61 28,64 29,16 29,95 30,05 29,82 30,00 28,37 30,55 18,12 19,47 20,28 21,38
446

434

448

452

452

423

419

415

404

396

399

410

423

419

414

416

424

421

51,54 48,46 57,48 53,49 54,20 50,41 50,00 45,45 47,11 45,38 47,06 52,03 58,33 53,13 86,67 77,78 73,26 61,11

Zdroj: Štatistický úrad SR
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Graf 3
Percentuálne zastúpenie skupín obyvateľstva podľa produktivity
v rokoch 1997 – 2014
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Migrácia obyvateľstva je ovplyvňovaná ekonomickou situáciou obce a mierou
nezamestnanosti, situáciou na trhu práce či bytovou výstavbou a dostupnosťou bývania.
V období rokov 1996 až 2014 dosiahol celkový prírastok sťahovaním hodnotu 13 obyvateľov.
Celkový migračný prírastok je daný najmä rozdielom medzi počtom prisťahovaných (169)
a vysťahovaných (156). V sledovanom 19-ročnom období je celkový úbytok obyvateľstva 26
obyvateľov (tabuľka 11).
Na základe tabuľky 11 môžeme konštatovať, že celkový prírastok (úbytok) obyvateľstva
v Bukovci sa z dlhodobého hľadiska pohybuje prevažne v mínusových hodnotách. Jednou z
príčin tohto javu je fakt, že v sledovanom období v Bukovci viac obyvateľov umrelo ako sa
narodilo. Len v rokoch 2007 – 2014 bol tento úbytok 5 obyvateľov.
V období 2007 - 2014 sa do obce prisťahovalo 85 osôb, pričom v tom istom období sa z
mesta odsťahovalo až 50 osôb. Za posledných 8 rokov, teda od r. 2007 evidujeme z titulu
odhlásenia prírastok obyvateľov o 34. Dôvodom migračného prírastku je i fakt, že veľa ľudí sa
sťahuje do vidieckych sídiel, kde sú prijateľnejšie ceny za bývanie, ale najmä nižšia cena
stavebných pozemkov. Medzi ďalšie faktory ovplyvňujúce vývoj migrácie patrí celková
ekonomická situácia obce, situácia na trhu práce, bytová výstavba a možnosť získania bytu.
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Tabuľka 11 Pohyb obyvateľstva v rokoch 1996 - 2014

Bilancia
obyvateľstva

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 spolu

Živonarodení

7

4

4

9

3

1

4

1

1

4

1

4

6

4

5

4

1

3

1

67

Zomrelí

7

2

9

10

2

8

10

7

6

7

5

8

4

6

2

6

1

4

2

106

Prir.
prírastok/úbytok

0

2

-5

-1

1

-7

-6

-6

-5

-3

-4

-4

2

-2

3

-2

0

-1

-1

-39

Prisťahovaní

6

12

6

20

8

6

7

7

5

2

5

17

15

17

3

4

9

11

9

169

Odsťahovaní

27

3

11

2

5

10

17

5

6

11

8

10

6

2

10

9

1

2

11

156

Migr.
prírastok/úbytok

-21

9

-5

18

3

-4

-10

2

-1

-9

-3

7

9

15

-7

-5

8

9

-2

13

Celkový prírastok

-21

11

-10

17

4

-11

-16

-4

-6

-12

-7

3

11

13

-4

-7

8

8

-3

-26

Zdroj: Štatistický úrad SR
Graf 6

Vývoj prírastkov v rokoch 1996 – 2014
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Vierovyznanie
Náboženským vyznaním sa rozumie účasť obyvateľstva na náboženskom živote niektorej
cirkvi, alebo vzťah k nej. Najviac obyvateľov – 66,43 % sa pri poslednom sčítaní ľudu v roku
2011 hlásilo k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, čo je až o 7,57% menej ako v roku
2001. Pomer rímsko-katolíckeho vierovyznania predstavuje 11,19%. O 5,45 % vzrástol pomer
tých, čo sú bez vyznania (14,05%). Svoje zastúpenie v obci majú i ostatné náboženstvá - cirkev
pravoslávna (0,48%), náboženská spoločnosť svedkovia Jehovovi (0,24%). Podrobnú štruktúru
obyvateľov obce Bukovec podľa náboženského vyznania znázorňuje tabuľka 12 a graf 7.
Tabuľka 12 Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania
SODB 2011
Spolu
%

Náboženské vyznanie
Rímskokatolícka cirkev
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Náboženská spoločnosť Jehovovi
svedkovia
Pravoslávna cirkev
Iné
Bez vyznania
Nezistené
Spolu

47
279

11,19
66,43

1

0,24

2
3
59
29
420

0,48
0,71
14,05
6,90
100

Graf 7

Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania v roku 2011
Bez vyznania
14,05%
Pravoslávna
cirkev
0,48%

Iné
0,71%
Náboženská
spoločnosť
Jehovovi
svedkovia
0,24%

Nezistené
6,90%

Rímskokatolícka
cirkev
11,19%

Evanjelická
cirkev
augsburského
vyznania
66,43%

Národnostné zloženie
Národnosťou sa rozumie príslušnosť osoby k národu, národnostnej menšine alebo
etnickej menšine. Pre určenie národnosti nie je rozhodujúca materinská reč, ani reč, ktorú občan
prevažne používa alebo lepšie ovláda, ale jeho vlastné rozhodnutie o príslušnosti k národu,
národnostnej menšine alebo etnickej menšine. Národnostné zloženie v Bukovci možno pokladať
za výrazne homogénne, nakoľko k slovenskej národnosti sa hlási až 94,05% čo je oproti
predchádzajúcemu SODB o 3,25% menej. Ostatné národnosti dosahujú hodnoty nižšie ako 1%,
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preto sú zo štatistického hľadiska nevýznamné. Podrobnú štruktúru obyvateľov obce Bukovec
podľa národnostného zloženia znázorňuje tabuľka 13 a graf 8.
Tabuľka 13 Obyvateľstvo podľa národnosti
Graf 8
SODB 2011
Obyvateľstvo podľa národnosti v roku 2011
Národnosť
Spolu
%
Nezistená
Slovenská
Slovenská
395
94,05
4,52%
94,05%
Maďarská
Ukrajinská
Česká
Nemecká
Moravská
Iná
Nezistená
Spolu

1
1
1
0
1
2
19
420

0,24
0,24
0,24
0,00
0,24
0,48
4,52
100,00

Iné
[PERCENTO]

Maďarská
0,24%
Ukrajinská
Iná
0,48% Moravská 0,24%
Česká
0,24%
0,24%

Vzdelanie
Školské vzdelanie je výrazom kultúrnej vyspelosti každej spoločnosti. Je jedným
z činiteľov, ktoré ovplyvňujú životnú úroveň a podmieňujú úspešný rozvoj národného
hospodárstva vo všetkých jeho oblastiach. Podľa SODB 2011 v stupni dosiahnutého vzdelania je
najpočetnejšia skupina obyvateľov, ktorá dosiahla základné vzdelanie – 18,57% (slovenský
priemer je 15%), čo je pokles tejto vzdelanostnej kategórie až o 9,73 % oproti SODB 2001.
Druhou najpočetnejšou skupinou sú obyvatelia, ktorí majú učňovské vzdelanie (bez maturity) –
17,86%. Vysokoškolské vzdelanie dosiahlo 5,71% obyvateľov obce, čo je nárast až o 3,31%,
avšak o niečo menej v porovnaní s celoslovenským priemerom (13,8%). Podrobnú štruktúru
obyvateľov obce Bukovec podľa vzdelania znázorňuje tabuľka 14 a graf 9.
Tabuľka 14 Obyvateľstvo podľa stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania
SODB 2011
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Spolu
%
Základné
78
18,57
Učňovské (bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
Úplné stredné odborné (s maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské bakalárske
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské
Vysokoškolské doktorandské
Bez školského vzdelania
Nezistené
Spolu

75
71
12
70
15
2
4
19
1
69
4
420

17,86
16,90
2,86
16,67
3,57
0,48
0,95
4,52
0,24
16,43
0,95
100,00
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Graf 9

Obyvateľstvo podľa stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania
v roku 2011
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Kultúrno-spoločenský život
Kultúra je nezastupiteľnou sférou spoločenského života. Kultúrnou politikou prispieva
obec k duchovnému rozvoju svojich obyvateľov vo vzťahu k ich potrebám v rámci mesta,
okresu, kraja, regiónu, Slovenska. Obec Bukovec je významným priestorom periodicky sa
opakujúcich kultúrnych podujatí, ktoré umocňujú zviditeľnenie mesta, ale zároveň sú tieto
podujatia významným prvkom kultúrno-spoločenského života v obci, čím podporujú jeho
návštevnosť.
V obci sa každoročne konajú viaceré kultúrne a spoločenské podujatia a akcie. Charakter
niektorých sa mení, väčšina z nich sa však koná viac menej pravidelne každý rok.
Najvýznamnejšie z nich uvádza nasledujúca tabuľka 15.
Tabuľka 15 Vybrané kultúrne a spoločenské podujatia a akcie v obci Bukovec

Názov kultúrneho podujatia
Poľovnícky ples
Karneval
Jawa Retro Race
Vyčistime si Bukovec
Tradičné stavanie mája
oslava Dňa matiek
Oslavy výročia založenia obce
Hurá prázdniny
Spoločný výlet do aquaparku
Futbalový memoriál Andreja Marečku
Hodová zábava
Mesiac úcty k starším - posedenie pre seniorov

Termín konania
január
február
apríl
apríl
máj
jún
jún
jún
júl
august
september
október
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Stolnotenisový turnaj o putovný pohár starostu
Spoločný silvester

December
December

Kultúrno-spoločenský život v obci Bukovec reprezentuje niekoľko združení,
spoločenských organizácií, občianskych združení a spolkov, ktoré vyvíjajú svoje aktivity
v najrozličnejších oblastiach kultúrno-spoločenského života. Občianske združenia a ďalšie formy
neziskových združení sú dôležitou súčasťou občianskej spoločnosti, keďže svojimi činnosťami
prispievajú k výraznému zlepšeniu kvality života.
Tabuľka 16 Spolky a občianske združenia pôsobiace v obci Bukovec

Spolky a združenia

Únia žien Slovenska

Jednota dôchodcov
Futbalový klub
Bukovec
Klub slovenských
turistov Bukovec
Cirkevný spevácky
zbor
Poľovnícke združenie
Bukovec
Spevácka skupina
Bukovčané

2.1.4

Predmet činnosti
Hlavným poslaním je snaha o tvorbu a zabezpečenie priestoru pre všestranný
osobnostný, vzdelanostný a kultúrny rozvoj ženy a priestoru pre jej
plnohodnotnú sebarealizáciu v rodinnom, ekonomickom, politickom a
spoločenskom živote. Organizácia spoločných zájazdov pre širokú verejnosť na
výstavy, aquaparky, hrady a zámky, organizácia osláv Dňa matiek a Mikuláša
pre deti.
Organizovanie spoločenského a kultúrneho života seniorov
Organizovanie športových podujatí a futbalových zápasov.
Organizovanie skupinových turistických výletov a pobytov.
Účasť na kultúrnych podujatiach, rozvoj spevu.
Podieľa sa na chove zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie vrátane jej
lovu, pričom poľovným revírom sú lesy v chotári Bukovca.
Účasť na kultúrnych podujatiach, rozvoj spevu a tanca, odovzdávanie
duchovných hodnôt deťom.

Materiálne zdroje a občianska vybavenosť

2.1.4.1 Technická infraštruktúra
1. Dopravná infraštruktúra
Obec Bukovec je situovaná mimo nadregionálne významných dopravných trás, avšak
obec je napojená na regionálne významnú cestu II. triedy č.499 Myjava – Piešťany – Topoľčany.
Okrem toho katastrálnym územím prechádzajú cesty č. III/49923 Brezová pod Bradlom –
Bukovec, ktorá sa napája na štátnu cestu III. triedy a to č. 50017 Turá Lúka - Bukovec.
V obci sa nachádza 37 km miestnych komunikácií I.-IV. triedy spolu, ktoré sú asfaltové
a miestami v nevyhovujúcom technickom stave. V obci sa nachádza 1,5 km dlhý chodník pre
chodcov popri hlavnej komunikácii, ktorý bol vybudovaný na podporu zvýšenia bezpečnosti
obyvateľov obce. Obec nemá vlastné námestie ani parkovacie plochy. V roku 2014 boli v rámci
projektu zrekonštruované cesty do Tulákov v dĺžke 0,5 km, do Kubicov v dĺžke 0,7 km a do
Rafčíkov v dĺžke 0,3 km.
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Mapa 3 Dopravná sieť v regióne

Železničná doprava nie je v území prevádzkovaná. Obyvatelia obce využívajú vlakové
spojenia z okresného mesta Myjava.
V obci Bukovec nemá zástavku žiaden spoj diaľkovej autobusovej linky.
Obyvatelia obce majú spojenia do významnejších centier regiónu smer Brezová pod Bradlom –
4 spojov denne, smer Myjava – 6 spojov denne.
V obci nie sú vybudované žiadne chodníky pre cyklistov. Na jej okraji sa nachádza 1
cykloodpočívadlo. Obcou prechádzajú nasledovné cykloturistické trasy:
Trasa č. 022 Kopaničiarska cyklomagistrála Považany – Senica, celková dĺžka 57,6 km.
Trasa č. 5320 Belanskovci – Podbranč, celková dĺžka 5,5 km.
2. Vodovodná a kanalizačná sieť
Zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou je realizované verejným vodovodom, ktorý je
v správe Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Vodovod je vybudovaný iba v obci Bukovec
a v jednej najľudnatejšej osade u Bašnárov. Odľahlejšie časti obce - osady nie sú na vodovod
napojené, využívajú vlastné zdroje pitnej vody – studne.
Kanalizácia a čistenie odpadovej vody
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Obec Bukovec nemá vybudovanú kanalizáciu. Rodinné domy a jednotlivé drobné
prevádzky majú vybudované žumpy, septiky alebo domové čistiarne odpadových vôd.
3. Zásobovanie elektrickou energiou
Obec je zásobovaná elektrickou energiou z VN linky 22 kV prostredníctvom miestnych
transformačných staníc.
4. Plynové rozvody
Obec Bukovec v jej centrálnej časti je plynofikovaná. Žiadna z osád obce však
plynofikovaná nie je. Podnikateľský subjekt SPP a.s. s rozšírením plynofikáciou vzhľadom
k návratnosti investícií nepočíta.
5. Zásobovanie teplom
Centrálny rozvod tepla v obci neexistuje. Hlavným zdrojom tepla je zemný plyn.
Niektoré domácnosti využívajú ako druhý zdroj tepla drevo. V posledných rokoch sa objavuje
aj využívanie alternatívnych zdrojov, a to vykurovanie pilinami, peletami, briketami, tepelným
čerpadlom a solárnymi systémami.
6. Spoje a telekomunikačné zariadenia
Pevná telefónna linka je natiahnutá v obci Bukovec a v osadách u Bašnári, u Zimov.
Obec je pokrytá signálom, ktorý umožňuje občanom využívať pripojenie na internetu
prostredníctvom technológie VIFI. Na území obce je pokrytie mobilnou sieťou Orange a Tmobile, signál obidvoch mobilných operátorov je však veľmi slabý a v niektorých miestach obce
je možné telefonovať iba na vyvýšených miestach, alebo vôbec. Najbližší vykrývač je
umiestnený na Bradle – nepokrýva však celú obec.
Obecným rozhlasom je pokryté centrálne územie obce. Osady, okrem osady u Bašnári,
nie sú zatiaľ pokryté obecným rozhlasom, pričom s jeho rozšírením sa neuvažuje z dôvodu
veľmi nízkeho počtu obyvateľov v týchto osadách .
Verejným osvetlením je pokrytá celá obec a najobývanejších osadách U Bašnári,
u Zimov, u Kubicov.
2.1.4.2 Sociálna infraštruktúra
V obci sa nenachádza zariadenie sociálnych služieb a ani sa neposkytuje opatrovateľská
služba. Pre obyvateľov obce sú k dispozícií sociálne služby v blízkom meste Myjava.
2.1.4.3 Zdravotná infraštruktúra
V obci Bukovec nie je zriadené zdravotné stredisko, ale občania obce využívajú
Nemocnicu s poliklinikou v okresnom meste Myjava, prípadne zdravotné stredisko Brezová pod
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Bradlom. V meste Myjava funguje i záchranná služba a niekoľko lekární. V blízkosti areálu
nemocnice sa nachádza Stomatologické stredisko.
2.1.4.4 Kultúrna infraštruktúra
V obci Bukovec sa nachádza kultúrny dom a obecná knižnica. V roku 2014 bola
zrealizovaná čiastočná rekonštrukcia Kultúrneho domu, kedy boli vymenené okná a urobená
vnútorná maľba stien. Projekt bol podporený Ministerstvom financií. V obci sa nachádzajú
i viaceré kultúrno-historické pamiatky dokumentujúce historický vývoj v regióne z obdobia
protireformácie:
 Kamenná zvonica, č. p. 155 v streda obce oproti rímsko-katolíckemu kostolu
 Rímsko-katolícky kostol– č. p. 154 – pochádza zo 17. storočia
 Evanjelický kostol augsburského vyznania – Klasicistický evanjelický kostol postavený
v rokoch 1824 - 1829
 Pomník padlým v I. sv. vojne – pri evanjelickom kostole
 Pomník padlým partizánom - z kameniny je umiestnený v železnej ohrádke, na čelnej strane
je mramorová tabuľa s nápisom – osada u Rafčíkov
 Pamätná tabuľa Júliusa Bodnára a Vladimíra Roya – na dome č. p. 138 oproti evanjelickému
kostolu – na pamiatku pôsobenia kňazov Júliusa Bodnára – historika a Vladimíra Roya básnika
2.1.4.5 Školská infraštruktúra
V obci je zriadená materská škola bez právnej subjektivity. Deti z obce navštevujú
základnú školu v Myjave alebo v Brezovej pod Bradlom.
V školskom roku 2015/2016 navštevuje materskú školu 7 detí. Z tabuľlky 17 a grafu 10
vyplýva, že počet detí v MŠmá klesajúcu tendenciu.
Tabuľka 17 Počet detí a žiakov v materskej škole v obci Bukovec

Školský rok

Materská
škola

2003/2004

14

2004/2005

17

2005/2006

14

2006/2007

11

2007/2008

9

2008/2009

11

2009/2010

8

2010/2011

11

2011/2012

12
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2012/2013

16

2013/2014

14

2014/2015

11

2015/2016

7

Graf 10

Počet detí v Materskej škole v Bukovci
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Materská škola

2.1.4.6

Domový a bytový fond

2.1.4.7 Infraštruktúra voľného času
V obci sa nachádza futbalové ihrisko a viacúčelové ihrisko. Súčasťou športového areálu
futbalového ihriska sú šatne, ktoré využíva futbalový oddiel Bukovec. Viacúčelové ihrisko
v obci je vybetónovaná plocha v súčasnej dobe využívaná prevažne iba na futbal. Súčasťou
predmetného areálu je i vybudované ohnisko a krb so zabudovanými lavičkami a stolmi.
Obec Bukovec so svojimi osadami má výborné podmienky pre turistiku. Katastrom obce
prechádzajú mnohé turistické chodníky, po ktorých sa dá dostať napríklad na mohylu M. R.
Štefánika na Bradle alebo na zrúcaninu hradu Branč.
V areáli za Kultúrnym domom sa nachádza výletisko ako vonkajšie zázemie pre kultúrne
akcie. V areáli materskej školy sa nachádza detské ihrisko. Podnikateľský subjekt prevádzkuje
jazdecký klub, kde je možnosť jazdiť na koni alebo sa zapojiť do školy jazdenia.

32

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE BUKOVEC NA ROKY 2016 - 2022

2.1.4.8 Ostatná infraštruktúra
Medzi tieto zariadenia v obci patrí Obecný úrad, Kultúrny dom, knižnica, predajňa zmiešaného
tovaru, pošta, požiarna zbrojnica, Dom smútku a 2 cintoríny.
2.1.5
2.1.6

Charakteristika ekonomického potenciálu
Ex-ante hodnotenie

2.2 Analýza vonkajšieho prostredia
2.3 Zhodnotenie súčasného stavu územia - SWOT analýza

3

Strategická časť

Strategická časť nadväzuje na analytickú časť a obsahuje stratégiu rozvoja obce pri
zohľadnení jeho vnútorných špecifík. Určuje hlavné ciele a priority rozvoja obce pri
rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného
rozvoja územia. Strategická časť obsahuje víziu územia, formuláciu a návrh stratégie, výber a
popis strategických cieľov v jednotlivých politikách, resp. oblastiach rozvoja (hospodárska,
sociálna, environmentálna).
Stanovenie vízie predstavuje očakávaný stav, ktorý má obec Bukovec dosiahnuť z
dlhodobého hľadiska. Vymedzuje rámec pre definovanie strategických cieľov a priorít na
obdobie nasledujúcich 7 rokov a postupov na ich dosiahnutie. Obec Bukovec má stanovenú
nasledovnú víziu, ktorá zodpovedá dosiahnutým výsledkom počas rokov 2007 - 2013 a aj
očakávaniam do roku 2022.
Vízia obce Bukovec
„Bukovec ako obec rozvíjajúca infraštruktúru vidieckeho cestovného ruchu a hipoturistiky
a podporujúca všestranné vyžitie obyvateľov v oblasti kultúry, športu a trávenia voľného
času“
Rozvojová stratégia
Na základe komplexnej analýzy územia obce a určenia slabých a silných stránok,
príležitostí a ohrození v oblasti hospodárskej, sociálnej a environmentálnej, môžeme určiť
rozvojovú stratégiu obce a jeho prioritné ciele.
Strategickým cieľom obce je:
„Vytvorenie podmienok pre rozvoj obce prostredníctvom budovania infraštruktúry vidieckeho
cestovného ruchu a hipoturistiky a vytvorením podmienok pre všestranné vyžitie obyvateľov v
oblasti kultúry, športu a trávenia voľného času.“
Znamená to využiť potenciál obce a dostupné možnosti získania finančných prostriedkov
na realizáciu rozvojových činností, ale tiež sústavnú prácu s jednotlivcami a organizáciami.
Kvalitu života obyvateľov podmieňuje okrem iného občianska vybavenosť, fungujúca technická
a dopravná infraštruktúra. Je dôležité ponúknuť obyvateľom a návštevníkom možnosti na
trávenie voľného času na území obce. Rozvoj v tejto oblasti je podmienený vybudovaním lepšej
turistickej infraštruktúry a vytvorením kvalitných tovarov, služieb a ďalších aktivít, ktoré budú
viesť k rozvoju vidieckej turistiky a agroturistiky v spolupráci so všetkými zainteresovanými
subjektmi. Na základe uvedených skutočností boli navrhnuté jednotlivé aktivity v rámci
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hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti, ktoré pri ich postupnej realizácii budú viesť k
napĺňaniu strategického cieľa obce.
1. Prioritná oblasť– HOSPODÁRSKA
Globálny cieľ č. 1: Ekonomický rozvoj obce
2. Prioritná oblasť - SOCIÁLNA
Globálny cieľ č. 2: Rozvoj občianskej vybavenosti
3. Prioritná oblasť - ENVIRONMENTÁLNA
Globálny cieľ č. 3: Zvýšenie kvality životného prostredia

Tabuľka 29 Hierarchia strategických cieľov

Globálne ciele

Špecifické ciele
1.1 Rozvoj ľudských zdrojov

1. Prioritná oblasť
- Hospodárska
Ekonomický rozvoj
obce

1.2 Rozvoj cestovného ruchu,
kultúrno-spoločenských a
voľnočasových aktivít
2.1 Zvýšenie kvality
infraštruktúry verejných
služieb

2. Prioritná oblasť
- Sociálna

Tematické ciele
1.1.1 Zvýšenie počtu obyvateľov vytvorením
kvalitných
podmienok bývania v obci
reagujúcich na potreby a požiadavky
obyvateľov obce a potenciálnych občanov
obce
1.2.1 Rozvoj infraštruktúry cestovného
ruchu
1.2.2
Rozvoj
kultúrno-spoločenských
podujatí a voľnočasových aktivít
2.1.1 Zvýšenie kvality dopravnej
infraštruktúry a bezpečnosti cestnej
premávky
2.1.2 Modernizácia prostredia obce a jeho
okolia

2.2 Rozvoj sociálnych služieb

2.2.1 Rekonštrukcia objektov a vybavenia
zariadení sociálnej infraštruktúry a
skvalitnenie služieb v oblasti sociálnej sféry

2.3 Modernizácia
a rekonštrukcia obecných
objektov a školských zariadení

2.3.1 Skvalitnenie stavu objektov školských
a predškolských zariadení

Rozvoj občianskej
vybavenosti

2.3.2 Skvalitnenie stavu budov v majetku
obce a objektov verejnej správy
3. Prioritná oblasť
- Environmentálna

3.1
Podpora
odpadového
hospodárstva
a
riešenie
problematiky
environmentálnych záťaží

3.1.1 Rozšírenie a modernizácia odpadového
hospodárstva

Zvýšenie kvality
životného
prostredia

3.2 Ochrana prírodného
prostredia a krajiny

3.2.1 Ochrana a zveľaďovanie lesa

3.1.2 Rekultivácia environmentálnych záťaží
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Tabuľka 30 Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí
Opatrenie
Projekt/Aktivita
Opatrenie č. 1.1 Rozvoj ľudských
1.1.1 Vybudovanie infraštruktúry pre
zdrojov
individuálnu bytovú výstavbu
Opatrenie č. 1.2 Rozvoj cestovného
ruchu, kultúrno-spoločenských
1.2.1 Vybudovanie turistickej rozhľadne
a voľnočasových aktivít
Opatrenie č. 1.2 Rozvoj cestovného
ruchu, kultúrno-spoločenských
1.2.1 Zriadenie turistického značenia
a voľnočasových aktivít
Opatrenie č. 1.2 Rozvoj cestovného
1.2.1 Nákup a osadenie informačných
ruchu, kultúrno-spoločenských a
panelov
voľnočasových aktivít
Opatrenie č. 1.2 Rozvoj cestovného
ruchu, kultúrno-spoločenských a
1.2.1 Budovanie cyklotrás
voľnočasových aktivít
Opatrenie č. 1.2 Rozvoj cestovného
ruchu, kultúrno-spoločenských a
1.2.1 Budovanie jazdeckých trás
voľnočasových aktivít
Opatrenie č. 1.2 Rozvoj cestovného
1.2.2 Vybudovanie amfiteátra za Kultúrnym
ruchu, kultúrno-spoločenských a
domom
voľnočasových aktivít
Opatrenie č. 1.2 Rozvoj cestovného
ruchu, kultúrno-spoločenských a
1.2.2 Dobudovanie viacúčelového ihriska
voľnočasových aktivít
Opatrenie č. 1.2 Rozvoj cestovného
1.2.2 Rozvoj kultúrno-spoločenských
ruchu, kultúrno-spoločenských a
podujatí v obci
voľnočasových aktivít
Opatrenie č. 1.2 Rozvoj cestovného
ruchu, kultúrno-spoločenských a
voľnočasových aktivít
Opatrenie č. 1.2 Rozvoj cestovného
ruchu, kultúrno-spoločenských a
voľnočasových aktivít
Opatrenie č. 2.1 Zvýšenie kvality
infraštruktúry verejných služieb
Opatrenie č. 2.1 Zvýšenie kvality
infraštruktúry verejných služieb
Opatrenie č. 2.1 Zvýšenie kvality
infraštruktúry verejných služieb
Opatrenie č. 2.1 Zvýšenie kvality
infraštruktúry verejných služieb
Opatrenie č. 2.1 Zvýšenie kvality
verejných služieb
Opatrenie č. 2.1 Zvýšenie kvality
verejných služieb
Opatrenie č. 2.2 Rozvoj sociálnych
služieb
Opatrenie č. 2.3 Modernizácia
a rekonštrukcia obecných objektov a
školských zariadení
Opatrenie č. 2.3 Modernizácia
a rekonštrukcia obecných objektov a
školských zariadení
Opatrenie č. 2.3 Modernizácia

Prioritná oblasť
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska
Hospodárska

1.2.2 Rekonštrukcia areálu futbalového
ihriska vrátane budovy so šatňami
a sociálnym zariadením

Hospodárska

1.2.2 Rekonštrukcia detského ihriska pri MŠ

Hospodárska

2.1.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Sociálna

2.1.1 Oprava chodníkov

Sociálna

2.1.1 Rekonštrukcia autobusových zastávok

Sociálna

2.1.2 Nákup techniky a strojov na údržbu
verejných priestranstiev a majetku obce

Sociálna

2.1.2 Revitalizácia verejnej zelene

Sociálna

2.1.2 Revitalizácia cintorína

Sociálna

2.2.1 Prestavba budovy bývalej školy na
komunitné účely obyvateľov obce

Sociálna

2.3.1 Rekonštrukcia Materskej školy
a školskej jedálne

Sociálna

2.3.2 Rekonštrukcia a modernizácia
Obecného úradu s kultúrnym domom

Sociálna

2.3.2 Rekonštrukcia Domu smútku

Sociálna
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a rekonštrukcia obecných objektov a
školských zariadení
Opatrenie č. 3.1 Podpora odpadového
hospodárstva a riešenie problematiky
environmentálnych záťaží
Opatrenie č. 3.3 Podpora odpadového
hospodárstva a riešenie problematiky
environmentálnych záťaží
Opatrenie č. 3.3 Podpora odpadového
hospodárstva a riešenie problematiky
environmentálnych záťaží
Opatrenie č. 3.2 Ochrana prírodného
prostredia a krajiny

3.1.1 Rozšírenie separovaného zberu o nové
kontajnery
3.1.1 Zriadenie obecného kompostoviska
3.1.2 Odstraňovanie nelegálnych skládok
odpadov
3.2.1 Ochrana a zveľaďovanie lesa na
princípe trvalo udržateľného rozvoja

Environmentálna
Environmentálna

Environmentálna

Environmentálna
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.2.1
Názov projektu
Vybudovanie amfiteátra za Kultúrnym domom
Obec Bukovec
Garant
Marcela Pavesková /starostka/
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta
Začatie a ukončenie fyzickej Júl – december 2017
realizácie projektu
Stav
projektu
pred Nevyužívaná trávnatá vyspádovaná plocha za Obecným úradom
v majetku obce
realizáciou
Vybudovať amfiteáter s pódiom a sedením, zvýšiť návštevnosť
Cieľ projektu
podujatí
Vybudovaný amfiteáter
Výstupy
Obyvatelia a návštevníci obce
Užívatelia
Výstup – amfiteáter
Indikátory monitoringu

Výsledok – zvýšená návštevnosť podujatí
VO - výber dodávateľa
Zmluvné podmienky
Neschválenie žiadosti o NFP, príp. úveru
Riziká
Podanie žiadosti cez PRV SR (KR-MAS)
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Príprava
projektovej Externá firma
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad
Spracovanie a registrácia Obec Bukovec
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Schválenie NFP a úveru
MPRV SR
Výber dodávateľa
Externá firma
Realizácia
Dodávateľ, Obec Bukovec
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
(rok) spolu (eur)
Spracovanie PD
Realizácia projektu
Spolu

2016
2017

2 000
28 000
30 000

Termín (mesiac/rok)
8 - 9/2016
10/2016
11/2016 – 1/2017

5/2017
5 – 6/2017
7 - 12/2017
1/2018
súkromné
zdroje

EU

ŠR

VÚC

Obec

1 700
23 800
25 500

200
2 800
3 000

0
0
0

100
1 400
1 500

0
0
0

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.2.2
Názov projektu
Rekonštrukcia detského ihriska a dobudovanie viacúčelového
ihriska
Obec Bukovec
Garant
Marcela Pavesková /starostka/
Kontaktná osoba garanta
Materská škola Bukovec
Partneri garanta
Začatie a ukončenie fyzickej Jún 2018 – september 2018
realizácie projektu
Stav
projektu
pred Areál materskej školy v majetku obce, existujúce viacúčelové
a detské ihrisko je potrebné dobudovať
realizáciou
Zvýšiť kvalitu života detí a mládeže a podporiť voľnočasové
Cieľ projektu
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aktivity detí a mládeže
Výstupy

Dobudované detské ihrisko a viacúčelové ihrisko o nové
prvky

Užívatelia
Indikátory monitoringu

Deti a mládež
Výstup – dobudované detské ihrisko a viacúčelové ihrisko

Výsledok – počet návštevníkov ihrísk
VO - výber dodávateľa
Zmluvné podmienky
Neschválenie žiadosti o NFP, príp. úveru
Riziká
Podanie žiadosti cez PRV SR (KR-MAS)
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Príprava
projektovej Externá firma
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad
Spracovanie a registrácia Obec Bukovec
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Schválenie NFP a úveru
MPRV SR
Výber dodávateľa
Externá firma
Realizácia
Dodávateľ, Obec Bukovec
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
(rok) spolu (eur)
Spracovanie PD
Realizácia projektu
Spolu

2017
2018

1 500
33 500
35 000

Termín (mesiac/rok)
6 – 7/2017
8/2017
9 - 11/2017

3/2018
4 - 5/2018
6 – 9/2018
10/2018
súkromné
zdroje

EU

ŠR

VÚC

Obec

1 275
28 475
29 750

150
3 350
3 500

0
0
0

75
1 675
1 750

0
0
0

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.3.2.2
Názov projektu
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Obec Bukovec
Garant
Marcela Pavesková /starostka/
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta
Začatie a ukončenie fyzickej Február 2018 – december 2018
realizácie projektu
Stav
projektu
pred Rozbité miestne komunikácie
realizáciou
Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky
Cieľ projektu
Dĺžka zrekonštruovaných miestnych komunikácií
Výstupy
Obyvatelia, návštevníci obce
Užívatelia
Výstup - Dĺžka zrekonštruovaných miestnych komunikácií
Indikátory monitoringu

Výsledok – zvýšená bezpečnosť
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

VO - výber dodávateľa
Neschválenie žiadosti o NFP, príp. úveru
Podanie žiadosti cez PRV SR, príp. využitie grantových schém
štátneho rozpočtu
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Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Príprava
projektovej Externá firma
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad
Spracovanie a registrácia Obec Bukovec
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Schválenie NFP a úveru
MPRV SR, príp. MF SR, MDVaRR SR
Výber dodávateľa
Externá firma
Realizácia
Dodávateľ, Obec Bukovec
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
(rok) spolu (eur)
Spracovanie PD
Realizácia projektu
Spolu

2017
2018

5 000
145 000
150 000

Termín (mesiac/rok)
11 – 12/2017
2/2017
3 - 5/2017

9/2017
10 – 12/2017
2/2018 – 12/2018
1/2019
súkromné
zdroje

EU

ŠR

VÚC

Obec

4 250
123 250
127 500

500
14 500
15 000

0
0
0

250
7 250
7 500

0
0
0

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.3.2.2
Názov projektu
Oprava chodníkov
Obec Bukovec
Garant
Marcela Pavesková /starostka/
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta
Začatie a ukončenie fyzickej Október 2016 - máj 2017
realizácie projektu
Stav
projektu
pred Rozbité chodníky
realizáciou
Zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky –
Cieľ projektu
hlavne chodcov, cyklistov i motocyklov
Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov
Výstupy
Obyvatelia, návštevníci a turisti obce
Užívatelia
Výstup - dĺžka zrekonštruovaných chodníkov
Indikátory monitoringu

Výsledok – zvýšená bezpečnosť
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Príprava
projektovej
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Spracovanie a registrácia
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Schválenie NFP a úveru
Výber dodávateľa

VO - výber dodávateľa
Neschválenie žiadosti o NFP, príp. úveru
Podanie žiadosti cez PRV SR, príp. využitie grantových schém
štátneho rozpočtu
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Externá firma

Termín (mesiac/rok)
11 - 12/2015

Stavebný úrad
Obec Bukovec

1/2016
2 - 3/2016

MPRV SR, príp. MF SR, MDVaRR SR
Externá firma

7/2016
8 – 9/2016
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Realizácia
Dodávateľ, Obec Bukovec
10/2016 – 5/2017
Kolaudácia
Stavebný úrad
6/2017
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
súkromné
(rok) spolu (eur)
zdroje
Spracovanie PD
2015
Realizácia projektu 2016/17
Spolu

4 000
96 000
100 000

EU

ŠR

VÚC

Obec

3 400
81 600
85 000

400
9 600
10 000

0
0
0

200
4 800
5 000

0
0
0

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.3.2.2
Názov projektu
Prestavba budovy bývalej základnej školy na komunitné účely
obyvateľov obce
Obec Bukovec
Garant
Marcela Pavesková /starostka/
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta
Začatie a ukončenie fyzickej Október 2016 – november 2017
realizácie projektu
Stav
projektu
pred Chátrajúca budova bývalej základnej školy, prízemie budovy
využívané ako MŠ
realizáciou
Vytvoriť podmienky pre komunitné a sociálne potreby obyvateľov
Cieľ projektu
Zriadené komunitné centrum
Výstupy
Obyvatelia obce a regiónu
Užívatelia
Výstup - Zriadené komunitné centrum
Indikátory monitoringu

Výsledok – počet návštevníkov komunitného centra
VO - výber dodávateľa
Zmluvné podmienky
Neschválenie žiadosti o NFP, príp. úveru
Riziká
Podanie žiadosti cez PRV SR, príp. IROP
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Príprava
projektovej emProject s.r.o., Žilina
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad
Spracovanie a registrácia Obec Bukovec
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Schválenie NFP a úveru
MPRV SR
Výber dodávateľa
Externá firma
Realizácia
Dodávateľ, Obec Bukovec
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
(rok) spolu (eur)
Spracovanie PD
2015
Realizácia projektu 2016/17
Spolu

4 950
345 050
350 000

Termín (mesiac/rok)
7/2015
2/2016
3 - 5/2016

8/2016
9/2016
10/2016 – 11/2017
12/2017
súkromné
zdroje

EU

ŠR

VÚC

Obec

4 207,50
293 292,50
297 500

495
34 505
35 000

0
0
0

247,50
17 252,50
17 500

0
0
0
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2.3.2.2
Názov projektu
Rekonštrukcia a modernizácia Obecného úradu s kultúrnym
domom
Obec Bukovec
Garant
Marcela Pavesková /starostka/
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta
Začatie a ukončenie fyzickej Október 2017 – august 2018
realizácie projektu
Stav
projektu
pred Fasáda budovy v pôvodnom stave, vysoké energetické náklady
realizáciou
Znížiť energetické náklady a zmodernizovať priestory kultúrneho
Cieľ projektu
domu
Zrekonštruovaný Obecný úrad s Kultúrnym domom
Výstupy
Obyvatelia obce a zamestnanci OcÚ
Užívatelia
Výstup - Zrekonštruovaný Obecný úrad s Kultúrnym domom
Indikátory monitoringu

Výsledok – znížené energetické náklady
VO - výber dodávateľa
Zmluvné podmienky
Neschválenie žiadosti o NFP, príp. úveru
Riziká
Podanie žiadosti cez PRV SR, príp. OP KŽP
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Príprava
projektovej Externá firma
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad
Spracovanie a registrácia Obec Bukovec
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Schválenie NFP a úveru
MPRV SR, príp. MŽP SR
Výber dodávateľa
Externá firma
Realizácia
Dodávateľ, Obec Bukovec
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
(rok) spolu (eur)
Spracovanie PD
2016
Realizácia projektu 2017/18
Spolu

2 500
97 500
100 000

Termín (mesiac/rok)
8 – 9/2016
10 – 11/2016
1 - 3/2017

7/2017
8 – 9/2017
10/2017 – 8/2018
9/2018
súkromné
zdroje

EU

ŠR

VÚC

Obec

2 125
82 875
85 000

250
9 750
10 000

0
0
0

125
4 875
5 000

0
0
0

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.3.2.2
Názov projektu
Rekonštrukcia Domu smútku
Obec Bukovec
Garant
Marcela Pavesková /starostka/
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta
Začatie a ukončenie fyzickej Jún 2017 – november 2017
realizácie projektu
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pred Dom smútku je v zlom technickom stave, nevyhovujúce,
nedostatočné a nedôstojné priestory
Rekonštrukcia a modernizácia celého objektu Domu smútku vrátane
výmeny strechy, okien a zateplenie fasády budovy

Stav
projektu
realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Zrekonštruovaná budova
Zamestnanci Domu smútku obyvatelia obce a regiónu
Výstup - zrekonštruovaná budova

Výsledok – zvýšená návštevnosť Domu smútku, zníženie
energetických nákladov
VO - výber dodávateľa
Zmluvné podmienky
Neschválenie žiadosti o NFP, príp. úveru
Riziká
Podanie žiadosti cez PRV SR
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Príprava
projektovej Externá firma
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad
Spracovanie a registrácia Obec Bukovec
žiadosti o NFP, zhromaždenie
príloh
Schválenie NFP a úveru
MPRV SR
Výber dodávateľa
Externá firma
Realizácia
Dodávateľ, Obec Bukovec
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
(rok) spolu (eur)
Spracovanie PD
Realizácia projektu
Spolu

4
5
6
7

2016
2017

2 000
48 000
50 000

Termín (mesiac/rok)
7 - 8/2016
9/2016
10 - 12/2016

3/2017
4 – 5/2017
6 - 11/2017
12/2017
súkromné
zdroje

EU

ŠR

VÚC

Obec

1 700
40 800
42 500

200
4 800
5 000

0
0
0

100
2 400
2 500

0
0

Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Záver

NÁVRHY
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