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1 ÚVODNÁ ČASŤ 
 

 

V súlade so zmenou prístupu k plánovaniu aktivít na dosahovanie cieľov zameraných 
na riešenie aktuálnych potrieb obyvateľov jednotlivých obcí, predstavitelia obcí postupne 
pochopili zmysel zakladania partnerstiev na miestnej úrovni a aktívne zapojenie obyvateľov 
do diania v obci. Tento postup je správny z dôvodu rešpektovania požiadaviek obyvateľov 
a rôznych záujmových skupín v obci, čo má smerovať k celkovému zvyšovaniu kvality života 
na vidieku a zabezpečeniu aktivít na udržanie života v obci a to nielen po stránke materiálnej 
vybavenosti, ale aj spoločenskej a kultúrnej. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja  obce Kátov (ďalej len PHSR) je rozvojovým dokumentom vypracovaným pre obdobie 
rokov 2018 - 2024, ktorého cieľom je prispievať k vyváženému sociálno – ekonomickému 
rozvoju obce. PHSR vymedzuje stratégiu a naplnenie čiastkových monitorovaných cieľov, čo 
by malo dať záruku správneho smerovania rozvoja v obci. PHSR obce je spracovaný v zmysle 
Zákona NR č.503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. V súlade s §10 Zákona 
o podpore regionálneho rozvoja obsahuje najmä : 
 -   analýzu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, hlavné smery jeho vývoja, 
ustanovenie cieľov a prvoradých potrieb, 
       - úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry,
  a v ďalších oblastiach podľa  §3 ods. 2  Zákona o podpore regionálneho rozvoja 
 -     návrh finančného a administratívneho zabezpečenia. 
 

Vypracovanie PHSR je pre obce povinné, ukladá ho legislatívny rámec  stanovený Zákonom č. 
503/2001 o podpore regionálneho rozvoja a jeho vypracovanie vychádza z Metodiky tvorby 
programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VUC (nov. 2016). Význam 
a potreba vypracovania PHSR obce:  

- PHSR je nevyhnutným formálnym dokumentom, ktorý slúži ako podklad pre žiadosti  
o čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a iných zdrojov na základe 
spracovaných projektov 
 

- PHSR je jeden z dôležitých nástrojov na činnosť usmerňovania a koordinácie konkrétnych 
projektov 

 
- Program rozvoja obce sa po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom stáva hlavným 

strategickým plánovacím dokumentom obce, pretože integruje záujmy, zámery a zdroje 
všetkých, ktorí na danom území žijú, prípadne vyvíjajú akúkoľvek činnosť.  
 

PHSR spolu s územným plánom obce sú základnými a kľúčovými dokumentmi pre 
riadenie samosprávy vychádzajúce z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, 
podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území, formuluje svoju predstavu o 
budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. 
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1.1 PROCES PRÍPRAVY PHSR A UPLATŇOVANIE PRINCÍPU PARTNERSTVA 
  
Prvá etapa prác zahŕňala prípravu analytickej časti, ktorej súčasťou bolo spracovanie analýz: 
prírodných podmienok, ľudských zdrojov, ekonomiky, občianskej vybavenosti a životného 
prostredia. 
 

Zámer spracovania PHSR (Formulár Ú1) 

Názov dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kátov na roky 2018-
2024  

Forma spracovania Spracované externými odborníkmi  
Spracovateľská organizácia: Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z., Kopčany 
Ing. Zuzana Juríčková, PhD. 
Ing. Dagmar Michaličková 
Ing. Erika Okániková 

Riadenie procesu 
spracovania 

Pracovné skupiny boli zložené z externých odborníkov, členov zastupiteľstva a 
zástupcov občanov obce. Komunikácia s verejnosťou prostredníctvom dotazníkovej 
metódy, komunikácia so záujmovými skupinami v obci prostredníctvom 
anketového dopytovania. Konzultácie boli zabezpečované s pracovníkmi obecného 
úradu. 
Gestor PHSR – Terézia Kučerová 
Pracovná skupina pre hospodársku oblasť: Andrej Irša, Alena Hlubocká, Ján Horný 
Pracovná skupina pre sociálnu oblasť: Jolana Veselská, Karol Hlúpik, Ing. Miloš 
Macháček 
Pracovná skupina za environmentálnu oblasť: Marek Belko, Jozef Baránek, Ing. 
Andrea Gučková, Anna Potočná 
Konzultant OcU Kátov: Ing. Ivana Chrenková 

Obdobie spracovania Dokument bol spracovaný v priebehu roka 2018, harmonogram práce je uvedený 
vo formulári Ú2 

Financovanie 
spracovania 

Náklady na vlastné spracovanie boli financované zo zdrojov obce 

 
Spracovanie strategickej časti zahŕňalo rozpracovanie rozvojových priorít do opatrení 
s cieľom zadefinovať potrebné aktivity, určenie merateľných cieľov a stanovenie časového 
rámca pre akčný plán a finančného rámca pre jednotlivé opatrenia/aktivity. Výsledkom je 
strategický rozvojový program aplikovateľný pre obec Kátov. 
 

Názov dokumentu Dohoda o príprave a realizácii PHSR obce Kátov   

Obdobie platnosti  2018-2024, spracovanie v priebehu roka 2018, harmonogram prác je uvedený vo 
formulári Ú2 

Riadenie procesu 
spracovania 

Pracovné skupiny boli zložené z externých odborníkov, členov zastupiteľstva a 
zástupcov občanov obce. Komunikácia s verejnosťou prostredníctvom dotazníkovej 
metódy, komunikácia so záujmovými skupinami v obci prostredníctvom 
anketového dopytovania. Konzultácie boli zabezpečované s pracovníkmi obecného 
úradu. 
Gestor PHSR – Terézia Kučerová 
Pracovná skupina pre hospodársku oblasť: Andrej Irša, Alena Hlubocká, Ján Horný 
Pracovná skupina pre sociálnu oblasť: Jolana Veselská, Karol Hlúpik, Ing. Miloš 
Macháček 
Pracovná skupina za environmentálnu oblasť: Marek Belko, Jozef Baránek, Ing. 
Andrea Gučková, Anna Potočná 
Konzultant OcU Kátov: Ing. Ivana Chrenková 

Financovanie 
spracovania 

Náklady na vlastné spracovanie boli financované zo zdrojov obce 
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1.2    HARMONOGRAM SPRACOVANIA PHSR 
 
S prácami na spracovaní PHSR sa začalo v roku 2018 zberom potrebných štatistických dát 
a prvými stretnutiami s občanmi. V tomto čase sa uskutočnil aj dotazníkový prieskum 
k rozvoju obce Kátov. Nasledovná tabuľka predstavuje stručný harmonogram spracovania 
podľa jednotlivých častí PHSR, ktoré nasledovali v roku 2018. 
  

Harmonogram spracovania PHSR obce Kátov (Formulár Ú2) 

Termín I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Úvod             

Analytická časť             

Strategická časť             

Programová časť             

Realizačná časť             

Finančná časť             

Záver             

Oznámenie strat. d             

Schválenie ObZ             

 
Prvým krokom harmonogramu spracovania PHSR bolo spracovanie analytickej časti, kde boli 
využité štatistické a iné údaje poskytnuté Obecným úradom, získané zo Štatistického úradu 
SR a iných zdrojov. V rámci úvodných príprav bolo iniciované zriadenie riadiacej a pracovnej 
skupiny. Nasledujúcim krokom bolo zverejnenie informácie o spracovaní PHSR a dotazníka 
pre občanov v rámci informovanosti verejnosti. Ex post hodnotenie PHSR z minulého 
obdobia bolo nutným procesom pre získanie vstupných informácií do programovej časti. 
Nasledovalo spracovanie východísk pre strategickú časť a vypracovanie strategickej vízie a 
formulácia strategických cieľov a opatrení. Následné prerokovanie opatrení na zastupiteľstve 
a verejnom prerokovaní zavŕšilo proces prípravy strategickej časti, ktorá vyústila do návrhu 
aktivít a prípravy projektov.  
 

Metódy zapojenia verejnosti do prípravy PHSR (Formulár Ú3) 

Metóda Informovanie 
verejnosti 

Získanie názorov 
verejnosti 

Zohľadnenie názorov 
verejnosti 

Tlačené materiály    

Verejné informačné tabule áno   

Využitie existujúcich médií    

Web stránka obce áno   

Stretnutia    

Návštevy v dotknutom území áno áno áno 

Stretnutia s kľúčovými ľuďmi áno áno áno 

Ťažiskové skupiny (skupiny 
predstavujúce verejnosť) 

áno áno áno 

Verejné stretnutia áno áno áno 

Rozhovory a prieskumy    

Dotazník pre záujmové skupiny áno áno áno 

Dotazník pre širokú verejnosť áno áno  

Poradné skupiny    

Miestne pracovné skupiny áno áno áno 

Riešenie problémov    

Rokovanie bez prítomnosti 
moderátora/facilitátora 

áno áno áno 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Vypracovanie akčného plánu, systému monitorovania, hodnotenia a aktualizácie PHSR je 
výstupom strategickej a programovej časti PHSR. Finančný rámec pre realizáciu PHSR a výber 
projektov v súlade s finančno-ekonomickými možnosťami predstavovalo finančnú časť 
procesu spracovania PHSR spolu so zapracovaním indikatívneho rozpočtu do programového 
rozpočtu obce. Finalizácia dokumentu predstavovala verejné pripomienkovanie, 
prerokovanie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie a schválenie PHSR obecným 
zastupiteľstvom. Pri spracovávaní PHSR boli využité dokumenty a literatúra, ktoré zabezpečia 
jeho kvalitu, ako aj kompatibilitu s inými plánovacími nástrojmi na rôznych úrovniach. 
Zoznam použitých zdrojov je uvedený v prílohe. 
 
Formulár č. Ú 5 – Osnova PHSR 

Úvodná časť 

Zdôvodnenie zámeru spracovania PHSR 
Harmonogram spracovania PHSR 
Východiskové koncepčné dokumenty spracovania PHSR 
Hodnotenie predchádzajúceho PHSR 

Analytická časť  
Analýza vnútorného prostredia 
Analýza externého prostredia 
Zhodnotenie súčasného stavu územia 

Strategická časť 
Vízia rozvoja územia 
Strategický cieľ 

Programová časť 
Opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým 
prioritám 
Súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov  

Finančná časť 
Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR  
Model viaczdrojového financovania jednotlivých projektov  
Systém hodnotenia a zaraďovania projektov do financovania 

Záverečná časť Schválenie a zverejnenie PHSR.  

Prílohy 

Formulár Ú9 – Ex post hodnotenie predchádzajúceho PHSR 
Formulár A4 - Ex post hodnotenie projektovej pripravenosti 
Formulár P 8 – Tabuľka na prípravu investičných projektov  
Formulár F6 – Finančný rámec realizácie PHSR  

Zdroj: vlastné spracovanie 
 
 
 

1.3   SÚLAD PHSR S DOKUMENTMI NA NÁRODNEJ A REGIONÁLNEJ ÚROVNI 
 

Ako je spomínané v úvodnej kapitole, PHSR je základným dokumentom, prostredníctvom 
ktorého sa implementuje podpora regionálneho rozvoja na miestnej úrovni. Je v súlade s 
relevantnými strategickými dokumentmi na národnej a regionálnej úrovni. Zoznam použitých 
kvantitatívnych a kvalitatívnych dát, ktoré boli použité pri spracovaní jednotlivých 
tematických oblastí analytickej časti: 
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Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov 

Názov dokumentu 
Platnosť 

dokumentu 

Úroveň 

dokumentu 
Zdroj 

Koncepcia územného rozvoja 

Slovenska 
2001 Národná https://www.mindop.sk/ 

Národná stratégia 

regionálneho rozvoja SR  
2030 Národná https://www.mindop.sk/ 

OP Kvalita životného 

prostredia 
2020 Národná www.opzp.sk 

OP Ľudské zdroje 2020 Národná www.employment.gov.sk 

Krajinno-ekologický plan 

ÚPN TTSK 
Od 2011 Regionálna https://www.trnava-vuc.sk/ 

Stratégia rozvoja vidieka na 

území TTSK 
Od 2008 Regionálna https://www.trnava-vuc.sk/ 

Stratégia rozvoja kultúry 

TTSK 
Od 2008 Regionálna https://www.trnava-vuc.sk/ 

Stratégia rozvoja sociálnych 

služieb TTSK 
Od 2008 Regionálna https://www.trnava-vuc.sk/ 

Územný plán regiónu TTSK Od 2014 Regionálna https://www.trnava-vuc.sk/ 

Regionálna integrovaná 

územná stratégia TTSK  
2014-2020 Regionálna https://www.trnava-vuc.sk/ 

Koncepcia rozvoja sociálnych 

služieb TTSK 
2015-2020 Regionálna https://www.trnava-vuc.sk/ 

Program hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja TTSK 
2016-2020 Regionálna https://www.trnava-vuc.sk/ 

Územný plán obce prac. verzia  Lokálna  

Zdroj: vlastné spracovanie 

 
 

Zoznam použitých kvantitatívnych  a kvalitatívnych dát (Formulár A1) 

Oblasť dát /téma Zdroj dát Webová stránka 

Demografia 

Štatistický úrad SR http://www.statistics.sk/ 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny http://www.upsvar.sk/ 

TTSK 
https://www.trnava-

vuc.sk/  

Obecná databáza N/A 

Bývanie 

Štatistický úrad SR http://www.statistics.sk/ 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny http://www.upsvar.sk/ 

TTSK 
https://www.trnava-

vuc.sk/  

Obecná databáza N/A 

http://www.statistics.sk/
http://www.upsvar.sk/
https://www.unsk.sk/
https://www.unsk.sk/
http://www.statistics.sk/
http://www.upsvar.sk/
https://www.unsk.sk/
https://www.unsk.sk/
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Školstvo a vzdelávanie 

Štatistický úrad SR http://www.statistics.sk/ 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny http://www.upsvar.sk/ 

Obecná databáza N/A 

Zdravotníctvo 
TTSK 

https://www.trnava-
vuc.sk/  

Obecná databáza N/A  

Sociálna starostlivosť 

Štatistický úrad SR http://www.statistics.sk/ 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny http://www.upsvar.sk/ 

Obecná databáza N/A 

Ekonomická situácia 

Štatistický úrad SR http://www.statistics.sk/ 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny http://www.upsvar.sk/ 

TTSK 
https://www.trnava-

vuc.sk/  

Obecná databáza N/A 

Technická infraštruktúra a 
vybavenosť 

Ministerstvo životného prostredia SR http://www.minzp.sk/ 

Štatistický úrad SR http://www.statistics.sk/ 

Obecná databáza N/A 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 
 

1.4   CHARAKTERISTIKA RIEŠENÉHO ÚZEMIA  
 
Obec Kátov leží na ľavobrežnej nive rieky Moravy v severozápadnom cípe západného 
Slovenska. Orograficky patrí kataster obce do podsústavy Panónskej panvy, subprovincia 
Západopanónska panva, subprovincia Viedenská kotlina, oblasť Juhomoravská panva, celok 
Dolnomoravský úval, oddielu Dyjsko-moravská niva. Nadmorská výška chotára sa pohybuje 
medzi 162 až 163 m n. m.  (viď Obrázok č.1) Katastrálne územie Kátov je vymedzené 
hranicami susedných katastrov obcí:  
- hranica k.ú. Skalica zo severnej strany,  

- hranica k.ú. Vrádište z východnej strany,  

- hranica k.ú. Holíč z južnej a juhozápadnej strany,  

- hranica k.ú. Hodonín zo západnej a severozápadnej strany.  

 

Obec Kátov  je úzko zviazaná s riekou Moravou, ktorá v minulosti určovala aj život jej  
obyvateľov. Pri povodniach sa rozlievala do širokého okolia a zaplavovala skoro celý chotár. 
Vodný režim tokov bol z dôvodu zamedzenia záplav oproti minulosti podstatne upravený. 
Povodňové stavy rieky sú po vybudovaní hrádzí minulosťou, ale na tvári chotára zanechali 
trvalý podpis. Značná časť územia katastra obce bola v dávnej minulosti odlesnená a slepé 
ramená rieky Moravy boli počas 20. storočia zavezené zeminou a začali sa poľnohospodársky 
vyžívať. Podklad tvoria mohutné nánosy štrkov a pieskov prinášaných Moravou z horných 
častí povodia v dávnych dobách. Východná časť chotára je intenzívne poľnohospodársky 
využívaná, západný okraj lemujú lužné lesy. Drevinovou skladbou patria k tvrdým lužným 
lesom, v ktorých prevažuje dub letný, hrab, brest, jaseň, v menšinovom zastúpení sú mäkké 
listnaté dreviny – vŕby, osiky, topole.  

http://www.statistics.sk/
http://www.upsvar.sk/
https://www.unsk.sk/
https://www.unsk.sk/
http://www.statistics.sk/
http://www.upsvar.sk/
http://www.statistics.sk/
http://www.upsvar.sk/
https://www.unsk.sk/
https://www.unsk.sk/
http://www.minzp.sk/
http://www.statistics.sk/
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Obrázok 1: Situovanie obce Kátov a susedné sídla 

Zdroj: Mapový podklad mapy.cz 

Kátov má zaregistrované viaceré archeologické nálezy a najstaršie osídlenia sú doložené 
nálezmi z povrchových zberov na vyvýšenej pieskovej dune východne od obce pri železničnej 
trati, na hranici katastrov obcí Kátov a Vrádište. Odtiaľto pochádza kamenné driapadlo z 
hnedého radiolaritu, ktoré je zároveň najstarším nálezom slovenského Pomoravia. Datované 
je do staršej doby kamennej a vzniklo asi 40 tisíc rokov pred n. l.  Územím prechádzala 
Jantárová cesta a z obdobia praveku tu bola v roku 1996  objavená brúsená kamenná sekera, 
kamenná industria, časť nádoby s pásom prstovaných vtlačkov a fragment keramiky kultúry 
zvoncovitých pohárov (1900 p. n. l.). Črepovým materiálom a kamennými nástrojmi sú 
zastúpené obdobia mladšej doby kamennej.  Vhodná poloha v blízkosti brodu, ktorá bola 
vyhľadávaná iste i zo strategických dôvodov, nezostala nepovšimnutá ani v historických 
obdobiach, o čom svedčia nálezy slovanských črepov a črepy nádob zo stredoveku z 12. až 
13. storočia. Prvá písomná zmienka o obci Kátov pochádza z roku 1452. 

1.5 HODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PHSR OBCE 
 
Jedným z hlavných zdrojov informácií o obci a zároveň kľúčovým východiskom pre prípravu 
tohto PHSR bol „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kátov na roky 2007-
2017“, ktorý bol spracovaný v roku 2007. Kľúčové zistenia sú nasledovné: PHSR z roku 2007 
obsahoval 3 priority, 7 opatrení a 28 aktivít, čo sa ukázalo ako prehľadná štruktúra, ktorá 
však nebola za dané obdobie naplnená v plnom rozsahu. Preto boli rozvojové zámery 
prehodnotené a nanovo usporiadané do priorít a opatrení. Podrobnosti ex-post hodnotenia 
predchádzajúceho PHSR sú v prílohe vo formulári Ú6, kde je prehľad všetkých zrealizovaných 
projektov a podporených aktivít v predchádzajúcom období, ktoré boli financované alebo 
spolufinancované obcou na konkrétnom území a ich realizácia mala vplyv na ukazovatele 

3,3 km 

2 km 

5 km 

9,2 km 
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výsledku alebo dopadu v hodnotenom PHSR. Vo formulári Ex-post hodnotenie realizácie 
investičných projektov 2007-2017 sú uvedené realizované investície obce v rokoch 2007-17 v 
celkovej hodnote takmer 351 000 eur, a to najmä rekonštrukcia budov v majetku a nájme 
obce, rekonštrukcie centra obce, chodníkov, príprava IBV a iné. Neinvestičné zámery 
realizované v období 2007-2017 zahŕňali predovšetkým prípravu dokumentácie (stavebné 
povolenia, štúdie, projekty, a pod.), spracovanie žiadostí o financovanie projektov, a iné. Vo 
Formulári Ex-post hodnotenie realizácie neinvestičných projektov 2007-2017 sú uvedené 
kultúrne a iné projekty realizované obcou v celkovom objeme takmer 3 800 eur.  
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2 ANALYTICKÁ ČASŤ 
 

 

Analytická časť PHSR prináša komplexné zhodnotenie a analýzu východiskovej situácie - 
aktuálneho stavu, v akom sa obec nachádza. Analytická časť PHSR zároveň obsahuje i odhad 
budúceho možného vývoja a prípadné riziká vo väzbe na relevantné stratégie. S cieľom 
naplnenia vyššie uvedeného účelu analytickej časti, bola na základe informácií dostupných z 
relevantných zdrojov a databáz spracovaná analýza vnútorného a vonkajšieho prostredia.  
 

2.1 ANALÝZA PROJEKTOVEJ PRIPRAVENOSTI 
 

Na obdobie 2018-2024 je pripravených niekoľko investičných zámerov, ktoré majú 
projektovú dokumentáciu alebo štúdiu, napr. rekonštrukcia domu smútku, výstavba 
chodníkov, a iné. Ďalšie rozvojové zámery uvádzané v PHSR na roky 2018-24 sú vo fáze 
zámerov a bude k nim postupne spracovávaná potrebná dokumentácia (viacúčelové ihrisko, 
rekonštrukcia obecného úradu,  opatrenia v rámci pozemkových úprav, vrátane výsadby 
zelene). Podrobnosti hodnotenia stavu pripravenosti investícií na obdobie 2018-2024 sú 
uvedené v prílohe vo formulári Ú9. Účelom formulára A 4 Ex-post hodnotenie – stav 
projektovej pripravenosti, je analyzovať stav pripravenosti investičných zámerov a možností 
ich financovania z rôznych zdrojov vrátane hodnotenia ich príspevku k rastu alebo rozvoju 
územia, tvorbe nových pracovných miest a k zlepšeniu kvality života obyvateľov obce Kátov. 
Formulár A 4 Ex-post bol vypracovaný riadiacim tímom na základe potrieb obce. 
 

2.2 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE KÁTOV  
 

Kód obce 504432 

Názov okresu Skalica  

Názov kraja Trnavský samosprávny kraj  

Štatút obce Obec 

PSČ 908 49 

Prvá písomná zmienka o obci (rok) 1392 

Nadmorská výška obce  162 m.n.m. 

Celková výmera územia obce  427 ha 

Počet obyvateľov (r. 2017) 634 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

2.3 SOCIO-EKONOMICKÁ ANALÝZA OBCE 
 

2.3.1 PRÍRODNÉ PODMIENKY 
 
Geomorfológia a geológia územia 
 
Obec Kátov patrí do regiónu západného Slovenska, nachádza sa v Trnavskom samosprávnom 
kraji a patrí do okresu Skalica. Kátov leží severozápadne od mesta Holíč a juhozápadne od 
mesta Skalica. Kátov leží na ľavo-brežnej nive rieky Moravy. Ortograficky patrí kataster obce 
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Kátov do celku Dolnomoravská niva, oddielu Dyjsko-moravská niva. Krajina v okolí Kátova je 
pomerne rovinatá. Zastavaná časť je charakteristická osídlením vidieckeho typu. 
 
Klimatické podmienky 
 
Priemerná ročná teplota na území obce sa pohybuje medzi 9 až 9,5°C, ročný úhrn 
atmosférických zrážok je 580 mm. Priemerné letné teploty sú 19,5°C, priemerné zimné 
teploty sú 1,4°C. 
 
Hydrologické podmienky 
 
Predmetné územie patrí do povodia rieky Morava. Významným vodným tokom v katastri 
obce je okrem rieky Morava aj rieka Chvojnica a Kopčiansky kanál. Vodné plochy v katastri 
obce Kátov zaberajú plochu 368 123 m2. Klimatické, hydrologické, geomorfologické pomery 
spolu s geologicko – tektonickou stavbou okresu podmieňujú hydrogeologické pomery. Obec 
Kátov má vybudovaný verejný vodovod, ktorý je v správe Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s. Bratislava.  V roku 1935 bola regulovaná rieka Morava, v roku 1965 bolo 
zregulované Kátovské jazero a v roku 1966 bola zregulovaná rieka Chvojnica. V regióne je 
počas vegetačného obdobia nedostatok vlahy. V dôsledku nedostatočnej funkčnosti ČOV a 
zároveň znížením prietočnosti došlo k znehodnoteniu vôd jazierka v centre obce a znížila sa 
jeho samočistiaca schopnosť. V jazierku sa usadili odpadové kaly, ktorých likvidácia by bola 
značne nákladná. To bol aj hlavný dôvod vyňatia Kátovského jazera z ochrany v zmysle 
zákona o ochrane prírody (zníženie stupňa ochrany zo 4. na 1. stupeň) v roku 2012. 
 
Pôdne podmienky 
 
          Pôda ako zložka životného prostredia plní produkčnú a environmentálnu funkciu. 
Definujeme ju ako samostatný prírodný útvar. 
Hodnotenie pôdy ako zložky životného prostredia potrebné uvažovať: 

1. z hľadiska ohrozenosti vodnou a veternou eróziou 
2. z hľadiska ohrozenia kontamináciou 
3. z hľadiska využívania produkčného potenciálu a plnenia mimo produkčných funkcií 

Ako najzávažnejší problém sa javí ohrozenie poľnohospodárskej pôdy eróziou.                 
Plochy s potenciálne možnou kontamináciou pôdy: 
- intenzívne obhospodarovaná veľkobloková orná pôda 
- bezprostredné okolie sídla ( priesakmi zo žúmp) 
- pásy pozdĺž cestných ťahov ( št. cesta 426, priestory pozdĺž miestnych komunikácií) 
 
Areály hospodárskych dvorov a fariem živočíšnej výroby majú veľmi často negatívny vplyv na 
životné prostredie. Môžeme ich označiť ako bodový zdroj znečistenia, ktorý pôsobí hlavne na 
povrchové a podzemné vody, pôdu ako aj na ovzdušie svojho bezprostredného okolia. Do 
podzemných a povrchových vôd a do pôdy sa dostávajú hlavne ropné látky z odstavných 
plôch a opravárenských dielní poľnohospodárskej techniky, ako aj vodou riedené 
exkrementy hospodárskych zvierat. Negatívny vplyv intenzívne obhospodarovanej 
veľkoblokovej ornej pôdy sa prejavuje najmä znížením ekologickej kvality oblasti, 
potenciálnym ohrozením podzemnej vody splachom agrochemikálií a tiež celkovým znížením 
estetickej hodnoty krajiny. 
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Štruktúra pôdneho fondu 
 
Celková výmera katastra obce je 427 ha. Najväčšiu rozlohu zaberá poľnohospodárska pôda, 
a to 75,92% výmery územia. V rámci poľnohospodárskej pôdy dominuje orná pôda  (51,10%) 
a trvalé trávne porasty zaberajú 20,16%. Záhrady dosahujú 4,64% podiel z výmery 
poľnohospodárskej pôdy.  

 
Tab.č.1   Pôdny fond obce Kátov  

Celková výmera územia obce (v m2) 
4 273 770 

Poľnohospodárska pôda  - spolu (v m2) 
3 244 805 

Nepoľnohospodárska pôda - spolu 
1 028 965 

Poľnohospodárska pôda  - orná pôda (v m2) 2 183 878 

Poľnohospodárska pôda  - vinica (v m2) 
929 

Poľnohospodárska pôda  -  záhrada 
198 396 

Poľnohospodárska pôda  -  trvalý trávny porast (v m2) 
861 602 

Nepoľnohospodárska pôda - lesný pozemok (v m2) 
1 028 965 

Nepoľnohospodárska pôda - vodná plocha (v m2) 
368 123 

Nepoľnohospodárska pôda - zastavaná plocha a nádvorie (v 
m2) 

252 085 

Nepoľnohospodárska pôda - ostatná plocha (v m2) 
360 506 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2014 

Graf č.1 Pôdny fond obce Kátov (v %) 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2014 

Poľnohospodárska pôda 
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Graf č. 2 Členenie poľnohospodárskej pôdy v obci Kátov 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2014 

 

Nepoľnohospodárska pôda 

Nepoľnohospodárska pôda dosahuje 24,08% podiel z celkovej výmery katastra obce Kátov. 
Až  51,2% z nej zaberajú lesné pozemky. V katastrálnom území sú lesné porasty zastúpené na 
menších plochách. V rámci lesného pôdneho fondu prevládajú hospodárske lesy. Vodné 
plochy tvoria 18,3%), ostatné  plochy 17,9% a zastavané pozemky zaberajú plochu 12,5%. 
 

Graf č. 3 Členenie nepoľnohospodárskej pôdy v obci Kátov 
 

 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2018 
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Rastlinstvo a živočíšstvo 
 
Územie leží na rozhraní karpatskej a panónskej floristickej oblasti, preto sa tu vyskytuje 
teplomilná i suchomilná vegetácia. Potenciálnu prirodzenú vegetáciu pozdĺž vodného toku 
rieky Morava tvoria vŕbovo-topoľové lesy mäkkého lužného lesa, na suchších vyššie 
položených miestach striedané Jasenovo brestovo-dubovými lesmi tvrdého lužného lesa. 
Dominantná časť pôvodnej prirodzenej vegetácie však bola vyklčovaná a premenená na 
kultúrnu step. Jej monotónnosť prerušujú druhotné  remízky, tvorené xerotermnými druhmi 
krovín, ako sú napríklad hloh, šípky, a pod. Na väčšine poľnohospodárskej pôdy sa pestujú 
obiloviny a olejniny. Fauna obce je druhovo rôznorodá. Podľa zoogeografického členenia tu 
môžeme nájsť živočíchy reprezentované hlavne Panónskou oblasťou.  
 
Nerastné suroviny 
 
Za nerasty sa podľa zákona č. 4/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva v znení 
zákona SNR č. 498/1991 Zb. považujú tuhé, kvapalné a plynné časti zemskej kôry. Zásoby 
nerastných surovín významnejšieho charakteru sa v katastri obce nenachádzajú. 
 

 
2.3.2 OBYVATEĽSTVO A JEHO CHARAKTERISTIKY 

 

Demografia 
 

Na základe údajov Štatistického úradu SR bolo v obci 632 obyvateľov (stav k 31. 12. 2016), 
z toho 50,31% tvorili muži (318) a 49.68% ženy (314), čo korešponduje s  celoslovenským 
priemerom. Z hľadiska počtu obyvateľov patrí obec Kátov do stredne veľkých obcí. Hustota 
obyvateľstva je 134,4 obyvateľov/km2.  

 
Tabuľka č. 2: Dlhodobý vývoj počtu obyvateľov v obci Kátov 

 Zdroj: ŠÚ SR, 2018 

Na základe tejto tabuľky môžeme pozorovať vývoj počtu obyvateľov za roky 2006 – 2016. 

Z dlhodobého hľadiska je počet obyvateľov v obci mierne narastá, čo je spôsobené najmä 

počtom prisťahovaných obyvateľov. Nárast počtu obyvateľov je možné vidieť aj pri 

porovnaní počtu obyvateľov v roku 2006 (596) s počtom v roku 2016 (632 obyvateľov). 

  

OBYVATEĽSTVO/ 
ROK k 31. 12. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ženy 310 301 301 298 295 288 286 286 297 315 314 
Muži 286 287 291 300 302 313 312 310 316 321 318 
SPOLU 596 588 592 598 597 601 598 596 613 636 632 
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Obrázok 2 Vývoj počtu obyvateľov v obci Kátov 
 

 
 
Zdroj : ŠÚ SR, 2018 

Z hľadiska ďalšieho vývoja obce má značný význam zastúpenie obyvateľov 
v predproduktívnom veku, produktívnom a postproduktívnom veku. Z celkového počtu 
obyvateľov  bolo ku koncu roka 2016 v obci Kátov 14,24% predproduktívneho, 71,84% 
produktívneho a 13,92% poproduktívneho obyvateľstva. Pomer mužov a  žien v  
produktívnom veku je v prospech mužov (240:214). V poproduktívnej zložke obyvateľstva 
prevládajú výraznejšou mierou ženy (37:51), a to až takmer 2/3 podielom.  

 
Obrázok 3 Zastúpenie vekových skupín v obci Kátov 

 

 
Zdroj : ŠÚ SR, 2018 

Tento fakt potvrdzuje i ukazovateľ vnútornej demografickej kvality a vitality 
súčasného obyvateľstva -  index vitality populácie (pomer predproduktívnej a poproduktívnej 
zložky). V obci Kátov má tento index z a posledné roky vyrovnanú tendenciu.  
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Obrázok 4 Vývoj indexu vitality populácie obce Kátov 

 

 

Zdroj : ŠÚ SR, 2018 

Znamená to, že ide o  stacionárny typ populácie, s hodnotou 102,3 , čo je spodná 
hranica pre stacionárny typ populácie (101 < iv < 120). Pre obec by preto bolo vhodné, aby 
Index vitality postupne dosiahol hodnotu nad 121, aby sa dalo hovoriť o stabilizovanom type 
populácie, t.j. hodnotu, ktorú obec dosahovala v roku 2006.  

Najväčší prírastok v počte obyvateľov zaznamenal Kátov v období rokov 2013-2015, 
ktorý bol spôsobený príchodom nových obyvateľov do obce. Možno konštatovať, že v 
reprodukcii obyvateľstva pretrváva stabilizovaný stav. V posledných rokoch sa prejavuje 
starnutie obyvateľstva dôsledkom poklesu živonarodených detí a následnej zmeny vekovej 
štruktúry obyvateľstva. Pre budúcnosť obce sú veľmi významní obyvatelia, ktorí sa do obce 
prisťahujú za účelom trvalého pobytu.     

 
 

Tab.č.3:  Vývoj stavu a pohybu obyvateľstva obce Kátov 

 Zdroj : ŠÚ SR, 2018 

 
 

 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Živonarodení 7 7 5 10 5 8 1 8 6 10 3 

Zomretí 6 2 7 6 5 4 6 11 5 4 8 

Prirodzený prírastok 1 5 -2 4 0 4 -5 -3 1 6 -5 

Prisťahovaní na 
trvalý pobyt 29 9 22 11 10 20 7 10 24 25 18 

Odsťahovaní 
z trvalého pobytu 20 22 16 9 11 13 5 9 8 8 17 

Migračné saldo 9 -13 6 2 -1 7 2 1 16 17 1 

Celkový prírastok 
obyvateľstva 10 -8 4 6 -1 11 -3 -2 17 23 -4 

Stav trvale 
bývajúceho 
obyvateľstva 596 588 592 598 597 601 598 596 613 636 632 
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Tab.č.4: Demografická štruktúra obyvateľov obce Kátov 

Zdroj : ŠÚ SR, 2018 

Obrázok 5 Vývoj prirodzeného a migračného pohybu obyvateľstva v obci Kátov  

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov ŠÚ SR, 2018 
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Z Obrázku č. 5 je zrejmé, že migračné saldo v období rokov 2006-2016 bolo veľmi 

premenlivé. Na základe vývoja migračného a prirodzeného prírastku môžeme konštatovať, 
že celkový vývoj počtu obyvateľov obce je spôsobený nielen migračným správaním 
obyvateľov ale aj prirodzeným vývojom. Relatívne výrazne pozitívne migračné saldo bolo 
zaznamenané v rokoch 2009 a 2011, pričom najväčší migračný úbytok obyvateľstva bol 
evidovaný v roku 2016, kedy dosiahol celkový prírastok obyvateľstva hodnotu -4.  
 
Štruktúra obyvateľstva 
 

Pre určenie národnosti je rozhodujúce vlastné rozhodnutie osoby k príslušnosti k 
národu, národnostnej menšine alebo etnickej menšine.  
 
Tabuľka č. 5: Národnostná štruktúra obyvateľstva v obci Kátov 
 

Národnostná štruktúra Muži Ženy Spolu % 
 

Slovenská 278 267 545 93,0 

Rómska 5 5 10 1,7 

Ukrajinská  1 2 3 0,5 

Česká 7 5 12 2,0 

Poľská 0 1 1 0,2 

Moravská 1 2 3 0,5 

Iná 1 2 3 0,5 

Nezistená 6 3 9 1,5 

Spolu 299 287 586 100 

   Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov ŠÚ SR, SODB 2011 
 
Národnostne možno považovať obec Kátov za etnograficky vyrovnanú, nakoľko až 93% 
obyvateľstva sa hlási k slovenskej národnosti. K českej národnosti sa hlási 2% občanov, 
k rómskej 1,7%, k ukrajinskej, poľskej, moravskej a inej po 0,5%. Zvyšných 1,5% pripadá do 
kategórie poľskej národnosti.  
 
Tabuľka č. 6: Religiózna štruktúra obyvateľstva obce Kátov podľa pohlavia v roku 2011 
    

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov SODB 2011 

Náboženské vyznania Muži Ženy Spolu % 
 

Rímskokatolícka cirkev 187 184 371 63,3 

Gréckokatolícka cirkev 0 1 1 0,2 

Evanjelická cirkev a.v.  28 30 58 9,9 

Evanjelická cirkev metod. 1 2 3 0,5 

Bez vyznania 55 46 101 17,2 

Iné 1 1 2 0,3 

Nezistené 27 23 50 8,5 

Spolu 299 287 586 100 
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Náboženským vyznaním (vierovyznaním) sa rozumie účasť obyvateľstva na náboženskom 
živote niektorej cirkvi, alebo vzťah k nej. Štruktúra obyvateľov obce Kátov podľa 
náboženského vyznania je uvedená v  tabuľke  č.4. Z hľadiska religióznej štruktúry v obci 
Kátov dominuje rímskokatolícke vierovyznanie s podielom 63,3  % obyvateľstva obce, ktorí 
sa hlásia k  rímskokatolíckemu vierovyznaniu, pričom zároveň pomerne vysoké % obyvateľov 
je bez vyznania 17,2 %. Ďalších 9,9 % tvoria obyvatelia evanjelického a.v.vierovyznania a 8,5 
% obyvateľov tvoria  nezistené  a 0,3% ostatné náboženstvá.    
 
Tabuľka č. 7: Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva obce Kátov v roku 2011 
 

Najvyšší skončený stupeň 
školského vzdelania 

Muži Ženy Spolu % 

Základné 48 90 138 24 

Učňovské (bez maturity) 60 32 92 16 

Stredné odborné (bez matur.) 44 28 72 12 

Úplné stredné učňovské (s mat.) 12 3 15 3 

Úplné stredné odborné (s mat.) 50 51 101 17 

Úplné stredné všeobecné 7 3 10 2 

Vyššie odborné vzdelanie 1 1 2 0 

Vysokoškolské spolu 20 25 45 8 

Z toho: bakalárske 4 9 13 2 

doktorské, inžinierske, magist. 16 16 32 5 

Ostatní bez udania vzdelania 18 14 32 5 

Ostatní bez školského vzdelania 39 40 79 13 

Spolu 299 287 586 100 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov SODB 2011 
 
Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva má veľký význam pre rozvoj obce. Z hľadiska 
vzdelanosti obyvateľstva vykazuje obec nízku vzdelanostnú úroveň. Podľa tabuľky č. 6 
v skladbe jednotlivých druhov vzdelania má obec Kátov najväčší podiel obyvateľov so 
základným vzdelaním – 24%. Úplne stredné odborné s maturitou má 17% obyvateľov obce a 
s učňovským vzdelaním bez maturity 16%. Pomerne vysoké je zastúpenie obyvateľov bez 
vzdelania, ktoré tvorí až 13% z celkového počtu obyvateľov (počet detí do 16 rokov je 88). 
Zastúpenie vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov v obci dosahuje 8%. Nižšie percentuálne 
zastúpenie majú obyvatelia s učňovským vzdelaním bez maturity a stredným odborným 
vzdelaním takisto bez maturity. Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou má 3% 
obyvateľov obce, úplné stredné všeobecné majú 2% obyvateľov. Vo všeobecnosti možno 
konštatovať, že úroveň vzdelania v obci je na nižšej  úrovni, pretože obyvateľstvo so 
základným a učňovským vzdelaním tvorí až 40% celkového počtu obyvateľstva.  Taktiež, 
vzhľadom na to, že pre ľudí s vyšším školským vzdelaním nie sú vytvorené v obci pracovné 
príležitostičastokrát po ukončení štúdia odchádzajú za prácou do iných miest.  
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2.3.3 EKONOMIKA 

 
Majetok obce  
 
Na obyvateľa pripadá hodnota čistého majetku  1796 EUR.  Vývoj čistého majetku obce 
(hodnota majetku očistená od záväzkov) na obyvateľa je kontinuálne klesajúca. Obec si plní 
svoje krátkodobé aj dlhodobé záväzky a nevykazuje žiadne pohľadávky po lehote splatnosti. 
Vývoj čistého majetku obce v prepočte na obyvateľa je znázornený na Obrázku 7. 
 
Obrázok 6 Čistý majetok na obyvateľa obce Kátov 
  

 
Zdroj: Spracované podľa údajov INEKO 

 
Rozpočet obce Kátov na roky 2016 - 2017     

Rozpočet Skutočnosť 
k 31.12.2015 

Skutočnosť 
k 31.12.2016 

Skutočnosť 
k 31.12.2017 

Príjmy celkom 243497,91 387 094,63 311 477,33 

z toho :    

Bežné príjmy 208 810,55 229 496,71 241 961,25 

Kapitálové príjmy 17 585,78 22 769,00 0,00 

Finančné príjmy 17 101,58 134 828,92 69 516,08 

 

 Skutočnosť 
k 31.12.2015 

Skutočnosť 
k 31.12.2016 

Skutočnosť 
k 31.12.2017 

Výdavky celkom 214 399,76 366 834,72 287 399,60 

z toho :    

Bežné výdavky 197 298,18 217 478,28 217 883,52 

Kapitálové výdavky 17 101,58 149 356,44 69 516,08 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 

 

Rozpočet obce + 29 098,15 + 20 259,91 + 24 077,73 

Zdroj: Výročná správa Kátov za rok 2015, 2016, 2017 

 
Obec má vyrovnané  hospodárenie na bežnom účte, keď bežné príjmy obce mierne 
prevyšujú bežné výdavky. Kým bežný účet sa vyvíja rovnomerne až mierne prebytkovo, 
kapitálový účet je deficitný a ovplyvňuje celkový záporný výsledok hospodárenia obce. 
Obrázok 7 Vývoj bežného účtu obce 
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Obrázok 7 Vývoj bežného účtu obce   
 

 
Zdroj: INEKO 
 
Obrázok 8 Vývoj kapitálového účtu obce   

 
Zdroj: INEKO 
 
 

 
Obec je v súčasnosti zaťažená výdavkami v súvislosti s budovaním IBV a súvisiacej 
infraštruktúry. 
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Obrázok 9 Vývoj hospodárenia obce 
 

 
Zdroj: INEKO  
 
Obec v ostatnom období hospodárila s rozpočtovým deficitom, keď výsledok hospodárenia 
bol v roku -1412 EUR, a v prepočte na obyvateľa -2 EUR.  Vývoj rozpočtu obce sa prejavil na 
celkovom hodnotení finančného zdravia obce. V roku 2009 tento ukazovateľ nadobúdal 
hodnotu 5,7. Postupne sa od roku 2013 indikátor finančného zdravia obce znižoval až na 
hodnotu 5, v roku 2016, čo je ešte dostatočné finančné zdravie.  
 
 
Obrázok 10 Vývoj ukazovateľa finančného zdravia obce Kátov 

 
Zdroj: INEKO 
 
Finančné zdravie obce vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie obce udržateľné a či 
príslušnej obci hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy. Finančné zdravie sa 
počíta kombináciou piatich vybraných indikátorov finančnej stability (Celkového dlhu, 
Dlhovej služby, Záväzkov neuhradených 60 a viac dní po lehote splatnosti, Okamžitej likvidity 
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a Základnej bilancie). Obec Kátov patrí k relatívne stabilizovaným z hľadiska rozpočtového 
hospodárenia. Jej rozpočtové hospodárenie možno hodnotiť ako dostatočné. 
 
Obrázok 11 Vývoj stavu majetku a záväzkov obce Kátov 
 

 
Zdroj: Finstat 
 

Obec v ostatnom období investovala do dlhodobého hmotného majetku čo sa 
prejavilo na poklese majetku na finančných účtoch a na zvýšení stavu majetku v dlhodobom 
hmotnom majetku. 
  
 
Štruktúra ekonomických činností v obci a podnikateľská aktivita 
 

Za obzvlášť dôležitú skupinu obyvateľov z pohľadu ekonomického rozvoja obce  
pokladáme ekonomicky aktívnych obyvateľov. Za ekonomicky aktívne obyvateľstvo sa 
považujú osoby, ktoré boli v rozhodujúcom okamihu sčítania v pracovnom, členskom, 
služobnom alebo obdobnom pomere k nejakej organizácii, družstvu, súkromnej osobe alebo 
inému právnemu subjektu, zamestnávatelia, pomáhajúci, nezamestnaní, osoby samostatne 
činné, a to bez ohľadu na dĺžku pracovného úväzku. Medzi ekonomicky aktívnych patria aj 
osoby v základnej vojenskej službe, náhradnej alebo civilnej službe, na vojenskom cvičení, vo 
väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody – pokiaľ trval ich pracovný pomer, ženy na 
materskej (rodičovskej) dovolenke, ak trvá ich pracovný pomer a nezamestnaní.  
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Tabuľka č. 8: Porovnanie ekonomicky aktívnych obyvateľov obce Kátov s okresom Skalica, 
Trnavským krajom a SR v roku 2014 

 

Trvale bývajúce obyvateľstvo 

Podiel žien 
Ekonomicky 

aktívne osoby 
spolu 

Podiel 
ekonomicky 

aktívnych 
SPOLU Muži Ženy 

Obec Kátov 613 326 297 48,45 % 301*   

Okres Skalica 46934 23167 23767 50,64 % 24.450 52,70 % 
Kraj Trnavský 558677 273025 285652 51,13 % 291.669 52,20 % 
SR 5 412 

349 
2642328 2779021 51,26 % 2.698.589 49,86 % 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2015, ekonomicky aktívne obyvateľstvo – Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny, Senica 2018, * SODB 2011 
 
Z celkového počtu obyvateľov tvoria ženy  48,45%, a môžeme konštatovať, že obec Kátov má 
menšie zastúpenie žien ako je priemer v okrese, kraji aj za celú SR.   
 
Tabuľka č. 9: Najväčšie nefinančné podniky okresu Skalica podľa tržieb  

Poradie   Spoločnosť Tržby 
2011 
(tis. €) 

Tržby 
2016 
(tis. €) 

Zmena 
2011/2016 
(%) 

1. INA Skalica, s. r. o., Skalica (strojárstvo) 341 425 475 350 28,17 
 

2. Vaillant Industrial Slovakia, s. r. o., Skalica 
(strojárstvo) 

249 393 293 095 14,91 

3. Protherm Production, s. r. o., 
Skalica (strojárstvo) 

124 388 151 684 18,00 

4.  Eismann SMP Automotive Interieur Slovensko 
s.r.o. 

- 55 860 - 

5. Grafobal a.s. 116 954 50 171  -57,1 

6. Eissmann Automotive Slovensko s. r. o.  48 404 45 336 -6,39 

Zdroj: Finstat.sk 

 
Viac ako polovica ekonomicky aktívnych osôb odchádza do zamestnania mimo obce, 

nakoľko v obci nie je vytvorený dostatočný počet pracovných príležitostí. Obyvatelia obce 
dochádzajú do zamestnania do miest Holíč, Skalica a časť aj za prácou v ČR.  

 
 
 

http://firmy.etrend.sk/databaza-firiem/ina-skalica-sro-skalica/30998140.html
http://firmy.etrend.sk/databaza-firiem/vaillant-industrial-slovakia-sro-skalica/35895772.html
http://firmy.etrend.sk/databaza-firiem/protherm-production-sro-skalica/34109340.html
http://firmy.etrend.sk/databaza-firiem/protherm-production-sro-skalica/34109340.html
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Tabuľka č.10: Obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity a pohlavia 

  muži ženy Spolu 
 

Osoby ekonomicky 
aktívne 

spolu 175 126 301 

Z toho: Osoby na materskej 
dovolenke 

0 2 2 

Pracujúci 
dôchodcovia  

4 4 8 

Vypomáhajúci 
členovia domácnosti 
v rodinných 
podnikoch 

1 0 1 

Osoby na rodičovskej dovolenke 0 11 11 

Nepracujúci dôchodcovia 54 83 137 

Ostatní nezávislí 2 2 4 

Osoby závislé spolu 56 57 113 

V tom:  Deti do 16 rokov 42 46 88 

Študenti stredných 
škôl 

11 8 19 

Študenti vysokých 
škôl 

3 3 6 

Ostatní závislí nezistení 12 8 20 

Úhrn obyvateľstva 299 287 586 

Narodení v obci 
bydliska 

Spolu  103 86 189 

% 34,4 30.0 32,3 

Zdroj: SODB 2011 
 
Tabuľka č.11: Obyvateľstvo obce Kátov ekonomicky aktívne podľa postavení v zamestnaní a 
pohlavia 
 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa postavení v zamestnaní a pohlavia 
 

Pohlavie Postavenie v zamestnaní Ekono-
micky 
aktívni 
spolu 

zamestnanci podnikatelia Členovia 
družstiev 

Vypomáhajúci 
(neplatení) 
členovia 

Ostatní 
a 
nezistení 

So 
zamestnan-
cami 

Bez 
zamestnan-
cov 

Muži 113 2 15 0 1 44 175 

Ženy 83 0 7 0 0 36 126 

Spolu 196 2 22 0 1 80 301 

% 65,1 0,7 7,3 0 0,3 26,6 100,0 

Zdroj: SODB 2011 
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Tabuľka č.12: Obyvateľstvo obce Kátov ekonomicky aktívne podľa odvetvia hospodárstva 
 

 

Odvetvie hospodárstva 

Ekonomicky aktívne osoby 

muži ženy spolu Z toho 
odchádza do 
zamestnania 

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace 
služby 

13 9 22 13 

Priemyselná výroba 72 42 114 97 

Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 8 1 9 9 

Stavebníctvo 11 2 13 10 

Veľkoobchod a maloobchod 15 10 25 19 

Hotely a reštaurácie 4 4 8 7 

Doprava, skladovanie a spoje 10 6 16 12 

Nehnuteľnosti, prenajímanie, obchodné 
služby, výskum a vývoj 

- 1 1 1 

Verejná správa a obrana, povinné sociálne 
zabezpečenie 

7 7 14 11 

Školstvo 6 8 14 11 

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 4 13 17 17 

Ostatné verejné, sociálne a osobné služby 0 2 2 2 

EA bez udania odvetví 25 21 46 34 

Spolu 175 126 301 243 

Zdroj: SODB 2001 

Tabuľka č. 13: Právnické osoby v obci  Kátov (stav k 31.4.2018) 

 Názov Činnosť  

1. AD Trans s. r. o. nákladná a cestná doprava 

2. BK CONSULTING, s.r.o. obchodná činnosť  

3. DUPEKOV s.r.o. opracovanie kovu 

4. ESPRANE s.r.o. kúpa tovaru na účely jeho predaja 

5. 
GC CS, s.r.o. 

kúpa tovaru na účely jeho predaja  a montáž, 
rekonštrukcia a údržba elektrických 
technických zariadení  

6. 
Ligno.Interier s.r.o. 

kúpa tovaru na účely jeho predaja  a 
dokončovacie stavebné práce 

7. 
Peter Dujsík 

nákup tovaru za účelom predaja - v rozsahu 
voľnej živnosti, rastlinná výroba, chov rýb 

8. Peter Hlúpik - MIKA služby pohostinstiev 

9. Ladislav Guček - NOBL výroba ostatná stavebnostolárska a tesárska 

Zdroj: OR SR, FinStat 
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Tabuľka č.14: Fyzické osoby podnikajúce v obci Kátov 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Živnostníci 26 23 25 27 25 26 26 27 23 

Zdroj: ŠÚ SR, 2018 

Z údajov získaných zo Živnostenského a Obchodného registra SR, ŠÚ SR a následne 
zosúladených s aktuálnym stavom v obci, vyplýva, že v  obci má zastúpenie 9 
podnikateľských subjektov so sídlom v obci, ktoré zabezpečujú ekonomický rozvoj obce. 
Fyzické osoby pracujú ako živnostníci, SHR, alebo ako slobodné povolania.  
 
 
Ekonomická aktivita obyvateľstva 
 
Podľa výsledkov SODB zrealizovaného v roku 2011 v obci Kátov žilo 301 ekonomicky 
aktívnych obyvateľov (50 % z celkového počtu obyvateľov). Miera ekonomickej aktivity 
dosahovala v roku 2011 58,7 %, pričom celoštátny priemer bol 58,8%.  V období 2014-2017 
počet uchádzačov o zamestnanie výrazne klesol (až 5-násobne). V čase SODB 2011 v obci 
bolo 40 nezamestnaných, čo predstavovalo 13,29% ekonomicky aktívnych osôb, pričom 
miera nezamestnanosti v okrese Skalica dosahovala 8,35%. Priamo v  obci je vytvorených len 
minimum pracovných príležitostí (súvisí aj s nízkou podnikateľskou aktivitou v obci a 
obmedzenou veľkosťou podnikateľských subjektov, ktoré nevytvárajú skoro žiadne pracovné 
miesta), vzhľadom k tomu väčšina z celkového počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov obce 
dochádza za prácou do blízkych miest alebo inej obce. Z hľadiska ekonomickej štruktúry 
pracujú obyvatelia obce najmä v priemyselnej výrobe a v službách. Miera nezamestnanosti 
podľa výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) sa vypočítava podľa vzorca - disponibilný 
počet evidovaných nezamestnaných / počet ekonomicky aktívnych osôb (pracujúci vrátane 
osôb na materskej dovolenke + evidovaní nezamestnaní) x 100. V okrese Skalica je aktuálna 
miera nezamestnanosti 2,87% k 31.12.2017. Nízky stupeň vzdelania predstavuje hlavnú 
prekážku pri uplatnení sa na trhu práce. Vysoká nezamestnanosť osôb s nízkym vzdelaním 
svedčí o štrukturálnych zmenách v dopyte po práci a jeho orientácii na kvalifikovanú a 
kvalifikačne flexibilnú pracovnú silu. 

 
Tabuľka č. 15: Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie evidovaných v evidencii úradu práce v  
období rokov 2006-2017 (a v prvom polroku 2018)  
 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Kátov 18 18 22 55 48 40 36 33 29 11 9 7 6 

 
Zdroj: ÚPSVAR, 2018 
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Obrázok 12 Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie evidovaných v evidencii úradu práce v  
období rokov 2006-2017 (a v prvom polroku 2018)  
 

 
Zdroj: ÚPSVAR Senica 
 
 

Záver 
 
Obec Kátov má počet podnikateľských subjektov nízky a proti predchádzajúcemu obdobiu 
platnosti PHSR sa nezmenila štruktúra vykonávaných činností v obci a taktiež percento 
obyvateľov dochádzajúcich do zamestnania mimo obce. Podnikateľská aktivita v obci 
smeruje predovšetkým do obchodnej činnosti, stavebných prác - v rámci nich remeslá, 
dopravných služieb, remeselných služieb.   
 
 
 
 

2.3.4 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

 
Rozvoj infraštruktúry je jedným zo základných predpokladov rozvoja každého regiónu i obce 
a výrazne ovplyvňuje hospodársky potenciál, spôsob života a životnú úroveň obyvateľstva.  
 
Dopravná infraštruktúra 
 
Základnými predpokladmi pre rozvoj obce sú kvalitná dopravná infraštruktúra a dobrá 
dopravná dostupnosť, pričom významne ovplyvňujú hospodársky potenciál, spôsob života i 
životnú úroveň jej obyvateľov. Obec Kátov sa nachádza mimo regionálne významných 
dopravných trás, avšak  územím katastra vedie významná cesta II. triedy č.II/426 Holíč - 
Skalica. Táto cesta patrí medzi intenzívne zaťažené cestné komunikácie. Katastrálnym 
územím prechádza niekoľko ciest III. triedy, ktoré sú využívané najmä miestnym 
obyvateľstvom.  Štátne cesty sú využívané na tranzit osobnej a nákladnej dopravy.   
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Tabuľka č. 16: Systém miestnych komunikácií v obci Kátov 

Číslo MK 
Dĺžka  

(m) 

Šírka  

(m) 

Plocha  

(m2) 
Názov  

MK 1 CK III/426005 

 

1041,0 6 6246,0 
Napojenie na CK II/426 (smer Skalica) 
po križovatku k MŠ  

MK 2  CK III/426005 

 

671,0 5,5 3690,5 
Od križovatky (MŠ) po napojenie na CK 
II/426 (smer Holíč) 

MK 3 355,0 5,5 1952,5 Od križovatky MŠ po kostol 

MK 4 308,0 6,0 1848,0 Od kostola po zberný dvor 

MK 5 
316,0 5,0 1580,0 Od kostola po križovatku pri rybníku 

(cintoríne) 

MK 6 152,0 4,5 684,0 Odbočka z CK III/426005 k rybníku (JRD) 

MK 7 379,0 5,0 1895,0 Od rybníka po JRD 

MK 8 
175,0 6,0 1422,0 Ul. Žliabky (od pohostinstva po Kopč 

kanál) 

MK 9 257,0 6,0 1542,0 Ul. Žliabky – nová* 

MK 10 250,0 4,5 1125,0 Ul. Prokopa – nová* 

Spolu 3966,0  21985,0   

Zdroj: Pasport miestnych komunikácií 

 
Miestne komunikácie zahŕňajú  obecné komunikácie, poľnohospodárske a lesné spevnené 
a nespevnené cesty. Ako vyplýva z tabuľky v obci sa nachádzajú 4 kilometre miestnych 
komunikácií III. triedy spolu. Komunikácie sú asfaltové, okrem toho sa v intraviláne nachádza 
časť ciest spevnená zmesou kameňa a betónu a  v budúcnosti treba uvažovať s ich opravou a 
rekonštrukciou. V obci sa nenachádzajú žiadne vyhradené parkovacie plochy. V niektorých 
úsekoch je nutné vybudovať chodníky kvôli bezpečnosti. V obci sa nenachádza námestie. 
Voľná nezastavaná plocha v rámci obce je využívaná ako rekreačno-relaxačná zóna s detským 
ihriskom. Regionálne dopravné vzťahy sú zaznačené v mape č. 6. Členenie cestnej siete podľa 
vlastníctva a majetkovej správy: Cesty I. triedy sú až na výnimky vo vlastníctve a správe štátu 
(výkon správy zabezpečuje SSC). Cesty II. a III. triedy sú vo vlastníctve a správe 
samosprávnych krajov (VÚC). Miestne komunikácie sú v správe obcí.  
Tranzitné diagonály obce - základ cestnej siete obce tvoria cesty III. triedy, na ktoré 
nadväzuje sieť miestnych komunikácií. Dopravné zaťaženie obce bude zvýšené počas 
výstavby obchvatu mesta Holíč - cesty I/51 a I/2 Holíč. V druhej etape projektu sa totiž 
uvažuje  so zrušením jednej komunikačnej prípojky do Kátova, čím príde ku zmene 
organizácie cestnej dopravy v obci a následne aj trasy autobusov, ktoré obyvatelia obce 
Kátov používajú pri dochádzaní najmä za prácou, či do škôl v Holíči. 
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Cyklistická doprava 
 
V obci nie sú vybudované žiadne cyklochodníky. Obec Kátov je zakladateľom Združenie obcí 
CykloEko, ktorého cieľom je zvýšenie prepravnej kapacity cyklistickej dopravy medzi obcami 
Holíč – Kátov – Vrádište - Skalica.  

 
Železničná doprava 
 
Železničná zastávka Kátov sa nachádza v extraviláne obce.  
 
Autobusová doprava 
 
Obec leží v bezprostrednom susedstve mesta Holíč a v blízkosti mesta Skalica, vďaka čomu 
má obec dobré spojenie s oboma mestami.   
 
Zásobovanie pitnou vodou 
 
Vodné zdroje zásobujúce pitnou vodou Skupinový vodovod SKV Holíč-Skalica - okrem iných 
obcí aj obec Kátov, sa získavajú z vodárenských zdrojov lokalizovaných v katastroch sídiel s 
úpravňou vody v Holíči. Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou je realizované skupinovým 
vodovodom, ktorý je v správe Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.  
 
Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd 
 
Obec má vybudovanú kanalizačnú sieť a využíva ČOV mesta Holíč. 
     
Zásobovanie elektrickou energiou a plynom 
 
V oblasti technickej infraštruktúry sú najdôležitejšími médiami majúce nadlokálny charakter 
plynofikačná a elektrifikačná sieť vychádzajúce z nadradených regionálnych trás a 
zásobovanie týmito médiami súvisí so susediacimi katastrami (trasy elektrických vedení VVN 
a VN-22kV č.113, č.269 a č.455, a trasa tranzitného plynovodu VVTL DN 700 6,4MPa). V 
katastrálnom území obce Kátov sa nachádza elektrická stanica Holíč VVN TR 110/22kV. Obec 
je zásobovaná elektrickou energiou z VN linky 22 kV prostredníctvom miestnych 
transformačných staníc. Obec je napojená na zásobovanie plynom. 
 
Telekomunikácie 
 
V obci je vybudovaná verejná telekomunikačná sieť, ktorej správcom je Slovak Telekom, a.s. 
Okrem toho je územie obce pokryté signálom mobilných operátorov Orange Slovensko, a.s., 
a Slovak Telekom, a.s., O2 Slovakia, s.r.o. a SWAN, a.s. Všetky spomínané spoločnosti 
poskytujú aj internetové pripojenie. Ďalšími poskytovateľmi internetového pripojenia je 
spoločnosť EHS Skalica a LTC Holíč., …………………………………………….. 
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Verejné osvetlenie 
 
Obec je pokrytá verejným osvetlením.  
 
Miestny rozhlas 
 
V obci je vybudovaný miestny rozhlas.  
 

2.3.5 SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA 
  
V obci sa nenachádza opatrovateľská služba, seniori sú umiestňovaní v prípade potreby do 
Domu dôchodcov a domova sociálnych služieb v Holíči, Domu dôchodcov v Skalici alebo do 
neštátneho zdravotníckeho zariadenia v Gbeloch. Súčasná situácia v tomto smere je do 
určitej miery poznačená významnými nedostatkami v sieti služieb a výkonu opatrení 
(dostupnosť, rôznorodosť, dostatočné zastúpenie v rámci obce, ale aj okolitých miest). 
 

2.3.6 ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA 
 

V nadväznosti na služby v sociálnej sfére je dostupnosť kvalitných zdravotníckych 
služieb jedným z dôležitých indikátorov celkovej kvality života obyvateľov. V poslednom 
období prešiel samotný systém poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom 
nových nástrojov zásadnými zmenami, a to najmä s cieľom zabezpečiť zdravotnú 
starostlivosť na uspokojivej úrovni. V obci sa nenachádza žiadne zdravotné stredisko, 
ambulancia praktického lekára ani lekáreň. Najbližšie zdravotné stredisko pre obyvateľov je 
v meste Holíč. Najbližšia nemocnica sa nachádza v meste Skalica. V súčasnej dobe sa ani 
neplánuje vymedziť priestory alebo vytvoriť podmienky pre zavádzanie lekárskej 
starostlivosti v dôsledku blízkosti miest Holíč a Skalica.  
 

2.3.7 KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA 
  
V obci nie je Kultúrny dom, občianske združenia využívajú na stretávanie priestory obecného 
úradu. Na malé kultúrne predstavenia slúži areál Materskej školy. Pre aktívne využívanie 
voľného času majú obyvatelia k dispozícii zariadenia obecnú knižnicu situovanú v objekte 
MŠ. 
 

  
Budova obecného úradu  Dom smútku 
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Tabuľka č. 17: Zariadenia trávenia voľného času v obci 
 

Voľnočasové a kultúrne  
zariadenia v obci 

počet 

Kultúrny dom 0 

Knižnica 1 

Spolu 1 

 
Zdroj: Obecný úrad, 2018 
 

Množstvo zariadení a možnosti pre trávenie voľného času obyvateľov obce je nepostačujúce. 
 

  

2.3.8 BÝVANIE 
 
Základným a najvýznamnejším prvkom sociálnej infraštruktúry je domový a bytový fond 
obce. 98,8% obyvateľstva obce Kátov býva v súkromných rodinných domoch (podrobný 
prehľad je uvedený v grafe na obrázku č. 14. Podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov 
realizovanom v roku  2011 bolo v obci 78 rodinných domov neobývaných, avšak 55 z nich je 
určených na rekreáciu.  

 

Tabuľka č.17:  Domový a bytový fond v obci Kátov  

Domový a bytový fond v obci Kátov 
 
Domy Spolu Obývané spolu Vlastník - FO 160 

189 168 Vlastník - štát 0 

Vlastník - obec 1 

Vlastník - 
kombinácia 

1 

Vlastník - iné 1 

Neobývané spolu Z dôvodu zmeny 
vlastníkov  

6 

21 Určené na rekreáciu 8 

Uvoľnené na 
prestavbu 

1 

neobývateľné 3 

Z iných dôvodov 3 

Byty Spolu  Obývané spolu Vlastné byty v byt 
domoch 

12 

 195 175 Byty vo vlastných RD 153 

Iné 5 

Neobývané spolu  Z dôvodu zmeny 
vlastníkov 

7 

20 Určené na rekreáciu 9 

Nespôsobilé na 
bývanie 

3 

Z iných dôvodov 1 

Zdroj: ŠÚ SR, SODB 2011 
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Veková štruktúra bytového fondu 

Rodinné domy  majú v priemere 48 rokov, bytové domy majú približne 37 rokov.  

Tabuľka č.18:  Domy v obci Kátov podľa obdobia výstavby 
 

 
Do r.1945 1946-1990 1991-2000  

2001 a neskôr 
 

Domy obývané 39 92 8 12 

Domy 
neobývané 

1 1 0 0 

Spolu  40 93 8 12 

Zdroj: ŠÚ SR, SODB 2011 
 
Obrázok č.13: Domy v obci podľa obdobia výstavby 

 
Zdroj: ŠÚ SR, SODB 2011 
 
Väčšina neobývaných rodinných domov má viac ako 73 rokov. Priemerne na jednu bytovú 
jednotku (BJ) v sídle pripadá 3,5 obyvateľa. Neobývané rodinné domy v obci tvoria 11,2 %. Sú 
nevyužité z dôvodu úmrtia pôvodných obyvateľov a ich potomkovia nemajú o ich 
rekonštrukciu záujem. 
 

  
Rodinné domy v centre obce Budova plánovaná pre kultúrne využitie  
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Časť objektov je využívaná na  rekreačné účely. Obývané domy sú zväčša v dobrom 
technickom stave. Prevládajú 3-izbové, menej 2-izbové a 4izbové.  Dostatočná ponuka 
stavebných pozemkov s vybudovanou infraštruktúrou bude mať pozitívny dopad na rast 
počtu obyvateľov, resp. cenzových domácností. Treba využiť aj v súčasnosti neobývaný 
bytový fond.   
 

  
Parkovanie,  a odvodňovacie priekopy  Sprievodná zeleň a sakrálne pamiatky 

 
Vybavenie obývaných bytov technickou infraštruktúrou  
Obec má vybudovanú základnú infraštruktúru - vodovod, kanalizáciu, plynovod, 
elektrickú sieť. V r.2011 malo 89,4%  obývaných bytov v obci vodovod v byte. Len 1,2 
% bytov boli bez vodovodu.   
 
Tabuľka č.19:  Obývané byty v obci podľa zásobovania vodou 

 

 Spoločný 
zdroj vody 

Vlastný 
zdroj vody 

Mimo bytu Bez 
vodovodu 

Byty v rodinných domoch 140 14 1 2 

Byty v bytových domoch 4 0 0 0 

Spolu 144 14 1 2 

Zdroj: ŠÚ SR, SODB 2011 
 
 
 

2.3.9 VZDELÁVANIE, ŠPORT A AKTIVITY OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ 
 
Školské vzdelanie je výrazom kultúrnej vyspelosti každej spoločnosti. Je jedným z činiteľov 
ovplyvňujúcich životnú úroveň a podmieňujúcich úspešný rozvoj národného hospodárstva vo 
všetkých jeho oblastiach. Školské zariadenia sú v obci zastúpené materskou školou. Materská 
škola je dvojtriedna. Školopovinné deti navštevujú základné školy v Holíči a Skalici. 
V Tabuľke č. 20 sú uvedené počty žiakov v predškolskom a školskom zariadení v obci Kátov. 
Počet žiakov v MŠ počas sledovaného obdobia prešiel viacerými fázami a stabilizoval sa na 
úrovni približne 35 žiakov v školskom roku.  
Budova materskej školy prešla rekonštrukciou, najmä zateplením povrchového plášťa 
budovy v roku 2016, čím sa zvýšila ekonomická efektívnosť jej prevádzky. Nákup vyučovacích 
pomôcok, didaktickej techniky a iného materiálneho vybavenia je zabezpečovaný aj 
prostredníctvom občianskeho združenia rodičov a priateľov MŠ. 
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Tabuľka č.20: Počet žiakov v školských zariadeniach v obci 
 

Školský rok 
Počet tried Počet žiakov 

MŠ 

2006/2007 2 20 

2007/2008 2 30 

2008/2009 1 20 

2009/2010 1 19 

2010/2011 1 19 

2011/2012 2 30 

2012/2013 2 34 

2013/2014 2 36 

2014/2015 2 35 

2015/2016 2 35 

2016/2017 2 35 

Zdroj: Obecný úrad, 2018 
 
Športové zariadenia 
 
Pre obyvateľov obce je k dispozícii 1 futbalové ihrisko, 2 detské ihriská (jedno v areáli MŠ). 
Pre obyvateľov obce Kátov je možnosť športového vyžitia vo futbale, Larise, a i. športoch. 
Prehľad zariadení pre trávenie voľného času je uvedený v tabuľke č. 21. Z pohľadu možností 
vytvárania podmienok pre tzv. rekreačné športovanie bude potrebné dobudovať, príp. 
zrekonštruovať a materiálne vybaviť priestory pre voľno časové športové aktivity. 
 
Tabuľka č. 21: Športové zariadenia v obci 

 

Športové zariadenia v obci Počet 

Futbalové ihrisko 1 

Detské ihrisko 2 

Viacúčelové ihrisko 0 

Telocvičňa 0 

Spolu 3 

Zdroj: Obecný úrad, 2018 
 

  
Detské ihrisko v centre obce a socha kata Futbalové ihrisko 
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Neziskové organizácie 

Zásluhu na aktívnom spoločenskom živote v obci majú predovšetkým spoločenské 
organizácie, ktoré vyvíjajú rôznorodú činnosť.  

Tabuľka č. 22: zastúpenie občianskych združení v obci – sídlom, alebo činnosťou  
 

Občianske združenia registrované v obci  
Činnosť  

 

FC Kátov propagácia športu a športová činnosť  

Klub športovej a záchranárskej kynológie 
Rúbanice - Holíč 

propagácia športu a športová činnosť 

Kynologický klub Kátov propagácia športu a športová činnosť 

Občianske združenie Rodičov a priateľov MŠ 
Kátov 

aktivity detí predškolského veku 

Zdroj: Register OZ, MV SR, 2018 
 

Vybrané občianske združenia aktívne v obci 
Činnosť  

 

Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia 
Holíč 

propagácia rybárskeho športu  

Jednota dôchodcov Slovenska miestna 
organizácia Kátov 

voľnočasové aktivity obyvateľov seniorského 
veku 

Slovenský zväz záhradkárov miestna 
organizácia Kátov 

záhradkárska činnosť 

Únia žien miestna organizácia Kátov voľnočasové aktivity  

TJ Klubu turistov, Holíč  voľnočasové aktivity 

Zdroj: OcÚ Kátov, vlastné zistenia 
  

  
Jazero Hliníky – rekreačná zóna Vjazd do záhradkárskej osady Baráky 

 
2.3.10 OCHRANA PRÍRODY 

 
Ochranu prírody a krajiny upravuje zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších právnych predpisov a vyhláška MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. V zmysle tohto zákona sa na území Slovenskej 
republiky rozlišuje päť stupňov územnej ochrany, pričom pre každý stupeň sa určujú činnosti, 

http://www.ives.sk/registre/detailoz.do?action=aktualny&formular=sidlo&id=182459
http://www.ives.sk/registre/detailoz.do?action=aktualny&formular=sidlo&id=182459
http://www.ives.sk/registre/detailoz.do?action=aktualny&formular=sidlo&id=182459
http://www.ives.sk/registre/detailoz.do?action=aktualny&formular=sidlo&id=182459
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ktoré podliehajú súhlasu orgánov ochrany prírody, alebo sú v určitých územiach obmedzené 
alebo zakázané. V katastrálnom území obce Kátov sa nachádza osobitne chránené územie 
Kátovské rameno (5. stupeň ochrany). Pre zvyšné plochy  územia obce platí prvý stupeň 
ochrany prírody podľa zákona. Za regionálne významnú mokraď je považovaný aj umelý 
vodný kanál Výtržina.  
 
Chránené územie: Kátovské rameno 
Predmetom ochrany je ochrana posledných zvyškov mŕtvych ramien rieky Moravy v južnej 
časti Dolnomoravského úvalu s výskytom chránených a ohrozených druhov fauny a flóry, 
viazaných na vodné a močiarne biotopy, ktoré sú dôležité z vedecko-výskumného, náučného 
a kultúrnovýchovného hľadiska. Výmera CHÚ je 6,05 ha a má piaty stupeň ochrany. 
 
Natura 2000 
 

Z hľadiska sústavy chránených území členských krajín Európskej únie Natura 2000 sa v 
katastri obce Kátov sa nachádzajú chránené územia s 1. stupňom ochrany: Chránené vtáčie 
územie (CHVÚ) Niva Moravy a Biotop európskeho významu Skalické alúvium Moravy. 
 
Chránené vtáčie územie Niva Moravy 
Vymedzuje toto územie , ktoré siaha od Bratislavy až po severné Záhorie, taktiež vymedzuje 
parcely, na ktorých sa CHVÚ nachádza. Zákon zakazuje vykonávať vybrané činnosti na tomto 
území, čím je snaha chrániť vtáctvo najmä v období hniezdenia. 
 
Skalické alúvium Moravy 
Časť tohto územia je chránené stupňom ochrany č. 2 a 5. Časová doba platnosti podmienok 
ochrany je od 1. 1. do 31. 12. každého roka. Súčasťou tohto územia je Kátovský les, 
ktorý sa nachádza v SZ časti katastrálneho územia obce Kátov a nadväzuje na 
Holíčsky les. Spolu s Kátovským ramenom tvorí neoddeliteľnú súčasť s výpovednou 
hodnotou o nive rieky Moravy.  

 
 

2.3.11 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
 
Obec Kátov je podľa zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch zodpovedná za nakladanie 
a likvidáciu komunálneho a drobného stavebného odpadu, ktorý vzniká na území obce. Zber 
komunálnych odpadov a separovaného zberu zabezpečuje skalická firma VEPOS s.r.o.  V obci 
je zavedený separovaný zber (plasty, sklo, papier, textil) elektroodpad, a taktiež zber 
nebezpečného odpadu (batérie, oleje), a drobného stavebného odpadu. Sú tu aj zberné 
nádoby na textil. Zberný dvor v obci je v prevádzke 2 x do týždňa. V obci nie je vybudované 
kompostovisko, nakoľko občania majú kompostoviská vo vlastných záhradách. Celkový 
objem odpadu produkovaný obyvateľmi obce rastie, čo môže byť spôsobené zvýšením počtu 
obyvateľov, zvýšenou stavebnou činnosťou ale aj zvyšujúcou sa životnou úrovňou. V 
skutočnosti môže ísť zároveň o jav, že obyvatelia dôslednejšie separujú odpad, preto je 
napríklad z tabuľky a grafu viditeľné, že za roky 2014-2017 vzrástla hmotnosť vyzbieraných 
plastov na dvojnásobok. U plastov by mohlo ísť o jav, že vďaka zvýšenej životnej úrovni ľudia 
nakupujú viac potravín v plastoch, rovnako pomerne výrazne  vzrástla (asi o 25%) aj 
hmotnosť vyprodukovaného skleneného odpadu.  
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Tabuľka č.23: Množstvo odpadov vyprodukovaných v obci v rokoch 2014-2017  
Množstvo odpadu v t Číslo 

druhu 

odpadu 

Zhodnotenie 

do roku 2015 

a neskôr (..)  

2014 2015 2016 2017 

Papier a lepenka 1 01 R3(R12) 4,1 6,00 5,31 5,86 

Plasty 1 39 R3(R12) 6,52 7,48 5,31 13,89 

Sklo 1 02 R5(R12) 6,92 7,62 6,37 10,00 

Kovy 1 40 R4 7,87 8,05 4,75  

Batérie a akumulátory 1 33 R4 0,07 0,08 0,05  

Elektr. a elektronické 

zariadenia 

1 36 R13(R12) 1,05  3,52 0,50 

Zmesový komunálny 

odpad 

3 01 D1 101,25 98,51 100,89 98,79 

Objemný odpad 3 07 D1 11,13 14,68 11,46 3,70 

Iné biologicky nerozlož. 

odpady 

2 03 D1 5,06 3,22 3,03 2,40 

Kompozity a lepenky 1 03 R12  0,06 0,03 0,35 

Odpad z čistenia ulíc 3 03 D1  0,50   

Zariadenia obsahujúce 

chlórfluórové uhľovodíky 

1 23 R3(Z)   1,00 0,40 

Drevo 1 38    0,02  

Jedlé oleje a tuky 1 25 Z   0,05 0,03 

Elektr. a elektronické 

zariadenia obsahujúce 

nebezpečné časti 

1 35 R12    0,20 

hliník 1 40 02 R12   0,37 0,17 

Meď,bronz, mosadz 1 40 01 Z   0,04 0,08 

Zmiešané kovy 1 40 07 R12   7,94 14,46 

Spolu   143,97 146,2 150,14 150,83 

Zdroj: obec Kátov, 2018  
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Graf č.14: Nakladanie s komunálnym odpadom 
 

 
 
Zdroj: obec Kátov, 2018  

Objem vybraných vyseparovaných zložiek odpadu (papier, plasty, sklo) vzrástol v priemere 
dvojnásobne, čo je jednak znakom zvýšeného povedomia o separovaní odpadov ale 
čiastočne aj nárastom počtu obyvateľov.   
 
Tabuľka č.24:   Náklady a tržby na/z ochrany životného prostredia v rokoch 2014-2017  
 2014 2015 2016 2017 

Náklady na 
ochranu žp 

8905 9644 9966 8104 

Tržby z 
ochrany žp 

8847 9201 9110 9198 

Zdroj: obec Kátov, 2018  

Objem nákladov na ochranu ŽP v roku 2017 mierne klesol, pričom tržby z ochrany ŽP 
zostávajú na rovnakej úrovni.  
 

 
2.4 DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM  

 
V apríli 2018 sa v obci Kátov konal prieskum verejnej mienky, ktorý umožnil získať názory 
obyvateĺov obce Kátov na obec a jej základné potreby a názory pre jej ďalší rozvoj. Dotazník 
bol distribuovaný do domácností pomocou pracovníkov obecného úradu a bol prístupný  v 
elektronickej forme na webovej stránke obce. Prieskumu sa aktívne zúčastnilo 58 
respondentov, čo tvorí 10,70 % obyvateľov obce nad 15 rokov. Nakoľko vzorka respondentov 
bola náhodná a záviská od ochoty obyvateľov vyjadriť svoj názor, nejde o reprezaentatívny 
prieskum názorov obyvateľstva obce Kátov. Výsledky z dotazníkového prieskumu pre 
plánovanie rozvoja obce na roky 2018 – 2024 sú veľmi dôležité a názory a návrhy občanov 
boli zohľadnené pri plánovaní rozvoja a zostavovaní PHSR obce Kátov. Prieskumu sa 
zúčastnilo viac žien (46,6%) ako mužov (53,4%). Zastúpené boli všetky vekové kategórie, 
najviac zo skupiny 21 – 40 ročných (41,4%) a 21 – 40 ročných (29,3%).  Pri otázkach poznania 
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zámerov obce a celkovej spokojnosti s obcou Kátov ako miestom života: respondenti sa až v 
60,7% vyjadrili, že majú úplne informácie o plánoch a zámeroch obce, ďalších 32,1% s a 
vyjadrilo, že sa ku nim tieto informácie nedostávajú a zvyšných 7,1% že sa o tieto informácie 
nezaujímajú.  Až 72% respondentov je spokojných so životom v obci Kátov – konkrétne 
21,1% veľmi spokojných a 50,9% spokojný až skôr spokojných. Skôr nespokojných až 
nespokojných a veľmi nespokojných bolo spolu 22,8%, z toho len 7 % je veľmi nespokojných. 
 
Pri hodnotení rozvoja obce za posledných 10 rokov hodnotilo vývoj 22,9% respondentov 

veľmi pozitívne a 50% pozitívne. Len 8,3% negatívne a 4,2% veľmi negatívne. Ako dôvody 

nespokojnosti boli uvádzané: nedostatok spolkov a ich činností pre deti nad 14 rokov (najmä 

športové kluby), málo kultúrnych akcií, viac možností pre relaxačné a športové vyžitie, a i. 

Ohľadom otázky o zaangažovanosti občanov sa 64,9% vyjadrilo, že sa aktívne podieľa na 

zlepšovaní života v obci. Za hlavné výhody obce považujú respondenti výhodnú polohu 

v blízkosti hlavnej trasy, kvalitu životného prostredia, organizovanie významných podujatí a 

potenciál rozvoja pre cestovný ruch. Za najväčšie nedostatky obce považujú respondenti 

málo kultúrnych podujatí, neochotu ľudí spolupracovať, chýbajúci Dom kultúry a 

multifunkčné ihrisko, obchod, chodníky a parkovanie. Pri otázke, čo by nemalo v obci chýbať 

v roku 2024 odpovedali nasledovne: kultúrny dom, cyklotrasa, kruhový objazd, športový 

areál/multifunkčné ihrisko, kľudné oddychové miesto, obchod s rozličným tovarom. S 

výsledkami dotazníkového prieskumu boli oboznámení poslanci obce a členovia pracovných 

skupín a výsledky boli zverejnené na web stránke obce.  

 
 

2.5 OBECNÉ STRETNUTIA  

 
Počas tvorby PHSR sa uskutočnili obecné stretnutia s členmi obecného zastupiteľstva, 
zamestnancami OcÚ, a so zástupcami občianskych združení. Stretnutia s poslancami sa 
konali 2. a 19. júla, následne sa uskutočnili tri stretnutia s členmi pracovných skupín 14., 21., 
a 22.augusta 2018. Počas stretnutí boli prezentované čiastkové zistenia z realizácie cieľov 
PHSR z rokov 2007-2017, a tiež čiastkových zistení z tvorby PHSR na obdobie 2018-2024. 
Počas stretnutí aj samotní účastníci formulovali svoje názory na smerovanie obce, na pozitíva 
a negatíva života v nej a i. Spoločne bola navrhnutá vízia rozvoja obcem idetifikovaný 
strategický cieľ a formulované opatrenia pre hospodársku, sociálnu a environmentálnu 
politiku. V pracovných skupinách boli navrhované a pripomienkované opatrenia a aktivity 
v jednotlivých politikách, boli zostavované indikatívne rozpočty pre plnenie cieľov PHSR, 
monitorovacie ukazovatele a odsúhlasený realizačný plán pre zabezpečenie plnenia PHSR. 
 
Taktiež na základe identifikovania záujmových sklupín v obci - významných a stredne 
významných organizácií, jednotlivcov a podnikateľských subjektov pre rozvoj obce bolo v 
auguste realizovaných spolu 12 stretnutí, na ktorých boli zástupcovia týchto záujmových 
skupín anketovaní v oblastiach ich aktivít na území obce, rozvojových potrieb pre roky 2018-
2024, očakávaniach v spolupráci s obcou, o plánovaných činnostiach, a otázkach, ktoré by 
mala obec riešiť  (Jednota dôchodcov, OZ Slovenský zväz záhradkárov, MŠ Kátov, A-studio, 
Únia žien, OZ Rodičov a priateľov MŠ, kynologický klub, predajňa COOP Jednota, Klub 
turistov Holíč, CykloEko Holíč, MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie). Zástupcovia záujmových 
skupín počas stretnutí definovali nasledovné oblasti/návrhy, ktoré by mala obec riešiť 
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v období 2018 – 2024: Vyriešiť odpadové hospodárstvo s bio odpadom, Vybudovanie 
multifunkčného ihriska v priestoroch veľkého dvora MŠ, Miesto pre komunitné stretnutia 
rôznych vekových a záujmových skupín, Využitie obecných priestorov na expozíciu 
rezbárskych diel , Urobiť cestu k záhradkárskej osade (spevnenie) a vysporiadanie pozemkov 
ciest, vybudovať parkoviská a chodníky, Vybavenie ihriska MŠ novými hracími prvkami, 
Údržba turistického chodníka obcou. Poslanci obce pracovali spolu s ďalšími aktérmi 
verejného života v Kátove v rámci troch pracovných skupín: Hospodárskej, Sociálne, a pre 
Životné prostredie. Členovia pracovných skupín pri spoločnom stretnutí formulovali aj silné a 
slabé stránke a príležitosti a ohrozenia. 
S viacerými zástupcami záujmových skupín sa riešiteľskému kolektívu nepodarilo stretnúť, 
buď neprejavili záujem, alebo neboli ochotní poskytnúť informácie, resp. nereagovali na 
požiadavku zúčastnenia sa ankety. 
 
Na pracovných stretnutiach členov pracovných skupín bola definovaná nasledovná SWOT 
analýza obce Kátov: 
 

Silné stránky Slabé stránky 

Poloha 
Príroda (blízkosť vody, vodné zdroje) 
Lokalizácia – dopravné spojenie 
Infraštruktúra obce 
Kvetinové dni 
Poloha v prepojení s históriou 
Rozvoj bývania 
Materská škola 
Blízkosť kultúrnych podujatí 
Obecné parkovisko 
Rozvoz stravy pre seniorov 

Nečistota vodných tokov 
Športoviská 
Chýbajúce miesto pre stretávanie sa 
občanov – „kultúrny dom“ 

Príležitosti Ohrozenia 

Využitie pre rozvoj turizmu 
Rozvoj služieb (stravovanie, ubytovanie) 
Rozvoj bývania IBV (s limitom nie veľká 
obec) 
Vzdelanie (odborné – aktivita záujmovej 
skupiny) 

ČOV Skalica 
Problémy s nízkou hladinou vody - 
množstvo a kvalita vody pretekajúca cez 
obec 
Holíčsky obchvat – dopravné odpojenie 
(obmedzenie) od Holíča 
 

 
Obec má problém s nedostatkom obecných stavebných pozemkov, ktoré by sa mohli 

ďalej zhodnocovať a využiť či už na individuálnu bytovú výstavbu, alebo pre vytvorenie 
priestorov na podnikateľské zámery. Momentálne obec nevlastní žiadne voľné stavebné 
pozemky, a všetky na tento účel vhodné pozemky v katastri obce patria buď Slovenskému 
pozemkovému fondu, alebo súkromníkom. 
Na území obce sa nachádzajú podnikateľské subjekty aj mimovládne organizácie, ktoré 
nepriamo ovplyvňujú život v obci. Predstavitelia najvýznamnejších z nich boli členmi 
pracovných skupín, respektíve ich názor bol zisťovaný prostredníctvom interview. 
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Súčasťou analýzy vonkajšieho a vnútorného prostredia bolo i Ex-post hodnotenie - 
stav projektovej pripravenosti investícií k termínu vypracovania PHSR. Účelom Ex-post 
hodnotenia stavu projektovej pripravenosti investícií k termínu vypracovania nového PHSR je 
analyzovať súčasný stav pripravenosti investičných zámerov a možností ich financovania z 
rôznych zdrojov vrátane hodnotenia ich príspevku k rastu alebo rozvoju územia, tvorbe 
nových pracovných miest a k zlepšeniu kvality života obyvateľov. Ex-post hodnotenie je 
uvedené v prílohe. 
 
Formulár č. A 4 - STEEP analýza 

Sociálna oblasť Technologická oblasť Ekonomická oblasť 

Demografické zmeny 
obyvateľstva 

Zlepšovanie kvality 
poskytovaných služieb 

verejnosti 

Využívanie štrukturálnych 
fondov EÚ pre 

spolufinancovanie projektov 

Vysporiadanie pozemkových 
úprav pre  novú výstavbu 

Zavádzanie inovatívnych 
technológií u kľúčových 

zamestnávateľov v regióne 

Dobudovanie cestnej 
infraštruktúry 

Ekologická oblasť Politická oblasť Oblasť hodnôt 

Objavenie doposiaľ 
neidentifikovaných 

ekologických zdrojov 
znečistenia 

Pripravenosť na čerpanie 
finančných prostriedkov 

alokovaných v štrukturálnych 
fondoch EÚ 

Zmena postojov 
obyvateľstva a ich zapájanie 

do rozvojových aktivít 

Zhoršujúca sa kvalita 
povrchovej vody   

Podpora v oblasti 
podnikateľského prostredia, 
inovácií, výskumu a vývoja, 

cestovného ruchu 

Tímová spolupráca 

 
Proces verejného 

obstarávania a s ním spojená 
legislatíva 

Osobné hodnoty 

 
VÚC podporujúca miestny 

rozvoj 
 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 
Pri riešení problémov v obci Kátov môže byť ich riešenie v budúcnosti ovplyvnené vonkajšími 
faktormi, ktorými budú najmä zmeny legislatívy, finančné obmedzenia  a i.  
STEEP analýza je vstupom do SWOT analýzy. Obec Kátov bude musieť vo vlastnom záujme 
aktívne vstupovať do legislatívnych procesov prostredníctvom ZMOS, verejnosti a pod. 
SWOT analýza patrí medzi najčastejšie používané nástroje na prezentáciu výsledkov 
komplexnej analýzy.  
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2.6 SWOT ANALÝZA 
 

 

 
Silné stránky pre oblasť hospodárskeho 

rozvoja  

 
Slabé stránky pre oblasť hospodárskeho 

rozvoja 

Poloha 
Dopravné spojenie 
Vybudovaná infraštruktúra v obci 

Nedostatok pracovných príležitostí v obci 
 

 
Príležitosti pre oblasť hospodárskeho 

rozvoja 

 
Ohrozenia pre oblasť hospodárskeho 

rozvoja 

Využitie pre rozvoj turizmu 
Rozvoj služieb (stravovanie, ubytovanie) 
Aktivity záujmových skupín 

Holíčsky obchvat – dopravné odpojenie 
(obmedzenie) od Holíča 
 

 

 

 
Silné stránky pre oblasť sociálneho rozvoja  

 
Slabé stránky pre oblasť sociálneho rozvoja 

Rozvoj bývania (IBV) - atraktívna obec pre 
nových obyvateľov 
Materská škola 
Málo kultúrnych podujatí 
Rozvoz stravy pre seniorov 

Malá vybavenosť oddychovej infraštruktúry 
(športovísk a i.) 
Chýbajúce miesto pre stretávanie sa 
občanov – “kultúrny dom“ 

 
Príležitosti pre oblasť sociálneho rozvoja 

 
Ohrozenia pre oblasť sociálneho rozvoja 

Rozvoj služieb pre seniorov 
Rozvoj ľudských zdrojov 
Rozvoj spoločenského života v obci 

Zvyšovanie veku obyvateľov  
Nízka angažovanosť občanov na 
spoločenskom živote v obci 

 

 

 
Silné stránky pre oblasť životného 

prostredia  

 
Slabé stránky pre oblasť životného 

prostredia 

Príroda (blízkosť vody, vodné zdroje) Nečistota vodných tokov 
Existencia čiernych skládok 

 
Príležitosti pre oblasť životného prostredia  

 
Ohrozenia pre oblasť životného prostredia 

Riešenie problematiky bioodpadu 
Cyklochodníky  
Zberný dvor 

Znečistenie z ČOV Skalica 
Množstvo a kvalita vody v tokoch 
Rozvoj bývania – záber PPF 
Zvýšenie dopravného zaťaženia (obchvat) 
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2.7 KĽÚČOVÉ DISPARITY A HLAVNÉ FAKTORY ROZVOJA 

 
Všeobecné východiská 
 
Kľúčové disparity Hlavné faktory rozvoja 

1. Málo pracovných príležitostí v obci 
2. Nedostatočne využitý kultúrno-

historický potenciál obce 
3. Nízka úroveň kvality verejnej 

infraštruktúry a služieb 
 

 Zvýšenie kvality života v obci 
 Skvalitnenie životného prostredia 
 Zachovanie kultúrno-historického 

dedičstva 
 Rozvoj ľudských zdrojov 

a spoločenského života 

 
Formulár č. A 8 - Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík (rozvoja územia) 

Druh rizika 
Objekt 
rizika 

Zdroj rizika 
Nežiaduce 
dôsledky 

Pravdepodobnosť 

Technické 
Životné 

prostredie 
Vybudovanie obchvatu 

Holíča  

Zvýšenie 
dopravného 

zaťaženia pre 
časť obce 

 
90% 

 

Ekologické 
Životné 

prostredie 

Objavenie doposiaľ 
neidentifikovaných 

ekologických zdrojov 
znečistenia 

Vytváranie 
čiernych 
skládok a 

znečistenie 
vodných plôch 

90 % 

Sociálne 
Nezáujem 
občanov 

Blízkosť rozmanitejšieho 
spoločenského vyžitia v 

blízkych mestách 

Nízka kvalita 
spoločenského 

života 
80 % 

Ekonomické 
Rozpočet 

obce 

Nízky podiel 
financovania z externých 

zdrojov  

Nízke zdroje na 
rozvoj obce -

nerealizovanie 
rozvojových 

projektov 

90 % 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 
Závery 
 

Z hľadiska vyváženého a optimálneho rozvoja územia obce a zvyšovania kvality života 
obyvateľov je nevyhnutné zamerať sa v období 2018 – 2024 na rovnomernejšiu koncentráciu 
zdrojov do všetkých strategických priorít. Na základe získaných skúseností prvoradá 
intervencia by mala smerovať do aktivít, ktoré budú mať výraznejší dopad na hospodársky 
a sociálny rozvoj obce, t.j. na dobudovanie dopravnej infraštruktúry, športových a kultúrnych 
zariadení. V oblasti životného prostredia je potrebné zredukovať znečistenie – či už 
riešeniami pre bioodpad, vybudovanie zberného dvora, a vyčistenie Kátovského jazera. 
Identifikované riziká môžu nastať a negatívne ovplyvniť realizáciu stanovených cieľov PHSR. 
Riziká je potrebné priebežne vyhodnocovať a prijímať opatrenia na ich predchádzanie.   
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3 STRATEGICKÁ ČASŤ 
 

Strategická časť tohto dokumentu obsahuje stratégiu rozvoja obce Kátov pri zohľadnení 
jej vnútorných špecifík, určuje hlavné smery a priority rozvoja obce pri rešpektovaní 
princípov regionálnej politiky a v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja 
územia obce v súlade s národnými a regionálnymi dokumentmi. Strategická časť dokumentu 
bola zostavovaná participantovým spôsobom získania názorov obyvateľstva, práce 
v pracovných skupinách so zohľadnením výsledkov z analýz územia. Podrobné výsledky 
z týchto procesov sú uvedené v predchádzajúcej časti.  
 

Obec Kátov si praje byť obcou, ktorá si zachová svoj vidiecky charakter, bude čistá 
a bezpečná, využívajúca polohu medzi dvoma mestami. Obec Kátov chce svojim 
obyvateľom poskytovať kvalitný život  s vysokým štandardom bývania, s dobudovanou 
infraštruktúrou, s priestormi na aktívne trávenie voľného času, spolkovú činnosť 
a kultúrnu činnosť, ktorá podporí súdržnosť obyvateľov obce. Obec Kátov si praje využiť 
prírodný a kultúrny potenciál pre svoj rozvoj  a chce byť dobre dostupná a priateľská aj pre 
návštevníkov obce.  
 
Mottom rozvoja obce: Obec Kátov, ktorá je domovom a miestom pre plnohodnotný život 
všetkých jej obyvateľov a do ktorej sa jej pôvodní obyvatelia radi vracajú. 
 
Vízia obce Kátov je želateľnou predstavou obyvateľov o budúcnosti obce, jej ideálneho 
stavu. Nie je dôležité dosiahnuť naplnenie tejto vízie za 7 – 10 rokov. Dôležité pre rozvoj 
obce je mať spoločnú predstavu o budúcnosti obce  a súčasne spoločnú motiváciu pre rozvoj 
obce. Dôležité je vybrať si správny typ stratégie rozvoja územia cez formuláciu cieľov, ktoré 
chce v danom časovom období obec dosiahnuť.  
 

Uvedená vízia rozvoja obce Kátov bola sformulovaná a odsúhlasená na spoločných 
stretnutiach pracovných skupín, odzrkadľuje názory obyvateľstva, ktoré boli zozbierané 
a vyhodnotené dotazníkovou metódou a taktiež názory záujmových skupín, ktoré boli 
zozbierané anketovým spôsobom. 

 
Navrhnutú víziu bude obec napĺňať cez stanovené ciele v oblastiach hospodárskej 

politiky, sociálnej politiky a environmentálnej politiky rozvoja obce. 
 

Pre naplnenie vízie boli formulované nasledovné strategické zámery: 
- Zachovať urbanistický ráz obce, zachovať dobrú dopravnú dostupnosť do obce 

- Podporiť projektovú prípravu obce a podporiť koncepčnosť pri plánovaní a rozvoji obce 

- Využiť potenciál obce pre jej ďalší rozvoj (prírodné a kultúrne dedičstvo, ľudský potenciál) 

- Zvýšenie atraktivity a kvality života v obci cez dobudovanie technickej vybavenosti a podporu 

zelených infraštruktúr v obci 

- Vytváranie dobrých podmienok pre trávenie voľného času pre miestne obyvateľstvo 

- Vytvorenie priestoru pre stretávanie sa obyvateľov 

- Aktivizácia obyvateľov prostredníctvom zapájania sa do plánov rozvoja obce 

- Podpora sociálno-kultúrneho života v obci 

- Podpora starostlivosti o obec – čistá obec a zlepšenie odpadového hospodárstva v obci 

- Podporiť rozvoj služieb v obci 
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Z uvedených zámerov rozvoja obce Kátov bola spracovaná hierarchia cieľov v štruktúre 
strategického dokumentu: 
 

Hierarchia strategických cieľov  (formulár S1) 

Vízia rozvoja obce Kátov: 
Obec Kátov chce byť obcou malebnou, čistou a bezpečnou so zachovaným vidieckym 
charakterom medzi dvoma mestami. Obec Kátov chce svojim obyvateľom poskytovať 
vysoký štandard bývania, s dobudovanou infraštruktúrou, s priestormi pre aktívne trávenie 
voľného času, rozvíjať spolkovú a kultúrnu činnosť podporujúcu súdržnosť obyvateľstva. 
Obec Kátov v príťažlivom prírodnom prostredí si želá využiť miestny prírodný a kultúrny 
potenciál pre svoj rozvoj. Chce byť dobre dostupná a priateľská nielen pre svojich 
obyvateľov ale aj pre návštevníkov. 
 

Strategický cieľ rozvoja obce Kátov:  
V roku 2024 bude obec Kátov kvalitným priestorom pre bezpečnejší a zdravší život so 
zachovanou identitou obce s novými aktivitami trávenia voľného času obyvateľstva ako aj  
 

Prioritná oblasť: 
Hospodárska politika 

Prioritná oblasť: 
Sociálna politika 

Prioritná oblasť: 
Environmentálna politika 

 

Cieľ 1.1 
Rozvojová dokumentácia 

Cieľ 2.1 
Bývanie a vybavenosť 

Cieľ 3.1 
Zabezpečenie stability 
ekologických systémov 

Cieľ 1.2 
Partnerstvá a informovanosť 

Cieľ 2.2 
Šport a rekreácia 

Cieľ 3.2 
Odpadové hospodárstvo 

Cieľ 1.3 
Technická infraštruktúra 

Cieľ 2.3 
Kultúra a spoločenský život 
v obci, ochrana kultúrneho 
dedičstva 

Cieľ 3.3 
Environmentálna 
infraštruktúra Cieľ 1.4 

Rozvoj podnikania a služieb 

 
Predpoklady pre naplnenie formulovaných zámerov sú: 

- Kvalita riadiacich procesov v obci a kontinuita prijatej stratégie i v ďalšom volebnom období  

(prijímať riešenia  a rozhodnutia tak, aby podporovali ciele rozvoja obce, boli kontinuálne, 

perspektívne a prijateľné pre obyvateľov obce) 

- Súdržnosť obyvateľstva a zapájanie sa verejnosti (prijatie cieľov stratégie rozvoja obce 

obyvateľmi, ich podpora a zapojenie sa do realizácie stanovených cieľov) 

- Koordinácia jednotlivých rozvojových zámerov (budúce koncepčné dokumenty a plánované 

projekty by mali plne rešpektovať tento strategický dokument a podporiť dosiahnutie 

stanovených cieľov) 

 

 

Prioritné oblasti a ciele sú rozpracované v prílohách tohto strategického dokumentu.  
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4 PROGRAMOVÁ ČASŤ  
  
Prehľad rozvojových politík obce Kátov:  
 
PRIORITA: HOSPODÁRSKA POLITIKA 
 
Cieľ 1.1 Rozvojová dokumentácia 
Opatrenia/aktivity na zabezpečenie cieľa: 

1.1.1 Územný plán  

1.1.2 Vysporiadanie pozemkov pre nové lokality IBV 

1.1.3 Vysporiadanie pozemkov pod objektami a areálmi a majetkové vysporiadanie 

objektov verejnoprospešného charakteru (futbalové ihrisko, obecný úrad, zberný dvor) 

1.1.4 Dokument starostlivosti o zeleň – Generel zelene obce Kátov 

1.1.5 Dokument spracovania peších vychádzkových trás 

1.1.6 Dokument pre rozvoj záchytných parkovacích plôch a statickej dopravy 

1.1.7 Projektová dokumentácia cyklo dopravnej trasy CykloEko (prepojenie Holíč – Skalica) 

v k.ú. Kátov 

1.1.8 Štúdia uskutočniteľnosti vyčistenia Kátovského jazera a jeho ďalšieho využitia 

1.1.9 Architektonická štúdia (komplexné riešenie areálu MŠ a okolia) 

1.1.10 Zachovanie prepojenia obce na Holíč – zachovanie cestnej komunikácie pre motorovú 

dopravu 

Cieľ 1.2 Partnerstvá a informovanosť  
Opatrenia/aktivity na zabezpečenie cieľa: 
1.2.1 informačný a orientačný systém v obci 
1.2.2 aktualizácia web stránok  
1.2.3 kamerový systém 
 
Cieľ 1.3 Technická infraštruktúra 
Opatrenia/aktivity na zabezpečenie cieľa: 
1.3.1 miestne komunikácie 
1.3.2 parkovacie miesta a spevnené plochy 
1.3.3 záchytné parkoviská a prístupové komunikácie 
1.3.4 inžinierske siete pre nové IBV 
1.3.5 Cyklodopravná trasa Holíč – Skalica (CykloEko) v k.ú. Holíč 
 
PRIORITA: SOCIÁLNA POLITIKA 
Cieľ 2.1  Bývanie a vybavenosť 
Opatrenia/aktivity na zabezpečenie cieľa: 
2.1.1  nové IBV 
2.1.2  modernizácia obecného úradu a možné multifunkčné využitie  
2.1.3 rekonštrukcia domu smútku a okolia cintorína 
 
Cieľ 2.2  Šport a rekreácia 
Opatrenia/aktivity na zabezpečenie cieľa: 
2.2.1 viacúčelové ihrisko pre voľnočasové aktivity obyvateľov 
2.2.2 futbalové ihrisko  
2.2.3 drobný športovo-rekreačný a oddychový mobiliár 
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2.2.4 označenie peších vychádzkových trás a sprievodnej infraštruktúry 
2.2.5 využitie Kátovského jazera pre rekreáciu 
 
Cieľ 2.3 Kultúra a spoločenský život v obci, ochrana kultúrneho dedičstva 
Opatrenia/aktivity na zabezpečenie cieľa: 
2.3.1 podpora kultúrno-spoločenských aktivít 
2.3.2 Kvetinové dni 
2.3.3 vytvorenie kultúrneho stánku (miesta pre stretávanie sa) 
2.3.4 vytvoriť pamätný dom – múzeum 
2.3.5 vytvoriť zbierkový fond 
2.3.6 spracovanie monografie obce 
2.3.7 ochrana lokálnych prvkov v obci (vzdelávanie a regulácia urbanizmu, k zeleni a pod.) 
 
PRIORITA: ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA 
 
Cieľ 3.1 Zabezpečenie stability ekologických systémov 
Opatrenia/aktivity na zabezpečenie cieľa: 
3.1.1 výsadba zelene v intraviláne a extraviláne obce 
3.1.2 pravidelná údržba urbánnej zelene 
3.1.3 vyčistenie Kátovského jazera 
3.1.4 voda v intraviláne a extraviláne obce 
 
Cieľ 3.2 Odpadové hospodárstvo 
Opatrenia/aktivity na zabezpečenie cieľa: 
3.2.1 vybudovanie zberného dvora 
3.2.2 ekovýchovné aktivity pre obyvateľov 
3.2.3 zlepšenie odpadového hospodárstva a zvýšenie  čistoty v obci 
 
Cieľ 3.3 Environmentálna infraštruktúra 
Opatrenia/aktivity na zabezpečenie cieľa: 
3.3.1 dostavba a výstavba kanalizácie v obci 
 

Programová časť 
 
Programová časť tohto strategického dokumentu obsahuje prehľad rozvojových zámerov 
v štruktúre jednotlivých politík obce Kátov. Každá rozvojová politika obce je rozpracovaná do 
jednotlivých cieľov, ktoré vedú k naplneniu strategického cieľa rozvoja obce Kátov a to: 
„ V roku 2024 bude obec Kátov kvalitným priestorom pre bezpečnejší a zdravší život so 
zachovanou identitou obce s novými aktivitami trávenia voľného času obyvateľstva ako aj 
návštevníkov obce.“ 
Pre dosiahnutie jednotlivých cieľov boli v strategickom dokumente stanovené opatrenia 
a aktivity. Programová časť prináša informácie o jednotlivých opatreniach, merateľných 
ukazovateľoch (indikátoroch) a ich cieľových hodnotách, ktoré budú slúžiť na monitorovanie 
PHSR.  Súbor jednotlivých opatrení a aktivít bol podrobne diskutovaný a pripomienkovaný 
v pracovných skupinách. Indikátory podporujú oprávnenosť verejných výdavkov na 
jednotlivé opatrenia a aktivity, preukazujú ekonomickú účinnosť týchto výdavkov a tiež budú 
slúžiť ako podklad pre tvorbu kritérií na možné čerpanie finančnej podpory z EU fondov. 
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Aby indikátory plnili svoj účel, budú následne konkretizované podľa rozvojových potrieb 
obce. Súčasťou programovej časti sú aj projektové zámery, ktoré boli spracované 
podrobnejšie do formulárov projektových zámerov (formulár P4 Formulár na prípravu 
investičných projektov). Tieto projektové zámery sú východiskovým podkladom pre prípravu 
projektov pre obdobie najbližších 2 rokov, resp. ide o zámery, ktoré sú predpripravené na 
realizáciu. Formuláre projektových zámerov sú uvedené v prílohe.  
 

PRIORITA: HOSPODÁRSKA POLITIKA 
 
Cieľ 1.1 Rozvojová dokumentácia 
 
Zámer cieľa 1.1: 

Vytvorenie dobrého základu pre koncepčné plánovanie a prípravu projektov, pre 
argumentačné rozhodovanie o ďalšom rozvoji obce Kátov. Navrhované opatrenia (realizácia 
dokumentov) zabezpečujú východiskovú pozíciu pre plánovanie a realizáciu navrhnutých 
ďalších opatrení investičného charakteru. Mali by podporiť genius loci v území obce, 
zabezpečiť dochovanie tradičných prvkov v architektúre či urbanizme, koncepčne zavádzať 
nové trendy v rozvoji, poskytnúť regulatívy s cieľom zamedzenia nekoncepčnej výstavby, 
s posudzovaním vplyvu na krajinné štruktúry v území, estetiku či vizuálne pôsobenie obce. 
Dokumenty k starostlivosti o zeleň majú za cieľ vytvoriť  odborný základ pre koncepčnú 
starostlivosť o zeleň a krajinu, s dôrazom na zachovanie tradičných alebo vhodných 
ekosystémov v obci a obmedziť cudzorodé prvky. Majetkové vysporiadania pozemkov 
a budov sú nevyhnutným predpokladom pre prípravu projektov využitia daných 
areálov/objektov, pre rekonštrukciu, modernizáciu a udržiavanie týchto areálov/objektov 
a tiež pre možné získavanie cudzích zdrojov pre rozvojové projekty.  Projektové 
dokumentácie či štúdie sú nevyhnutným predpokladom pre analýzu a návrh riešenia daného 
problému s dôrazom na koncepčnosť postupu a zabezpečenia súladu s legislatívou SR. 
Rozvojová dokumentácia vytára nevyhnutný odborný a argumentačný podklad pre 
presadenie a realizáciu jednotlivých projektových zámerov voči štátnej a verejnej správe, pre 
obyvateľov obce či pre možné získavanie finančných prostriedkov. 
Formulár na prípravu investičných projektov (P4) nebol pre tento cieľ hospodárskej politiky 
spracovaný, nakoľko nejde o investičné aktivity.  
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Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí (formulár P1) 

Opatrenia Aktivity/projekty Prioritná oblasť 

1.1.1 Územný plán Dokončenie a schválenie UPN Hospodárska politika 
Rozvojová dokumentácia Aktualizácia (podľa potreby, min. 

každé 4 roky) 

1.1.2 Vysporiadanie 
pozemkov pre nové lokality 
IBV 

Identifikácia pozemkov  - 
vysporiadanie  

Hospodárska politika 
Rozvojová dokumentácia 

Územný plán zóny IBV 

1.1.3 Vysporiadanie 
pozemkov pod futbalovým 
ihriskom 

Identifikácia pozemkov - 
vysporiadanie 

Hospodárska politika 
Rozvojová dokumentácia 

 
1.1.4 Majetkové 
vysporiadanie budovy 
obecného úradu 

Odkúpenie objektu alebo dojednanie 
dlhodobého prenájmu 

Hospodárska politika 
Rozvojová dokumentácia 

1.1.5 Dokumenty 
starostlivosti o dreviny 

Generel zelene  Hospodárska politika 
Rozvojová dokumentácia Štúdie, plány, projekty, rozpočty 

1.1.6 Dokumentácia 
spracovania peších 
vychádzkových trás 

Projekt/plán, rozpočet Hospodárska politika 
Rozvojová dokumentácia 

1.1.7 Dokumentácia pre 
rozvoj záchytných 
parkovacích plôch statickej 
dopravy 

Dopravný generel, projektová 
dokumentácia, rozpočty 

Hospodárska politika 
Rozvojová dokumentácia 

1.1.8 Projektová 
dokumentácia 
cyklodopravnej trasy 
cykloEko 

Projektová dokumentácia pre 
stavebné povolenie, rozpočty 

Hospodárska politika 
Rozvojová dokumentácia 

1.1.9 Štúdia 
uskutočniteľnosti vyčistenia 
Kátovského jazera a jeho 
využiteľnosť 

Štúdia, odborné stanoviská, variantné 
riešenia/návrhy 

Hospodárska politika 
Rozvojová dokumentácia 

1.1.10 Majetkové 
vysporiadanie pozemkov 
pod zberný dvor 

Identifikácia pozemkov  - 
vysporiadanie  

Hospodárska politika 
Rozvojová dokumentácia 

1.1.11 Architektonické 
štúdie 

Štúdia pre komplexné urbanistické 
a funkčné riešenie areálu MŠ 
a susednej infraštruktúry (zástavky) 

Hospodárska politika 
Rozvojová dokumentácia 

1.1.12 Opatrenia pre 
zachovanie prepojenia obce 
na Holíč – zachovanie 
cestnej komunikácie pre 
motorovú dopravu 
 

Petície, pripomienkovanie pri 
stavebných konaniach, 
komunikovanie s verejnosťou 
a štátnou správou 

Hospodárska politika 
Rozvojová dokumentácia 
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Cieľ 1.2 Partnerstvá a informovanosť 
 
Zámer cieľa 1.2: 

Vytvoriť informačný a orientačný systém v obci slúžiaci obyvateľom a návštevníkom 
obce (orientačné, smerové a informačné tabule). Zlepšiť komunikáciu s obyvateľmi  
a informovanosť o obci a jej živote prostredníctvom nástrojov ako sú webová stránka obce. 
Vytvoriť predpoklady pre bezpečnú obec prostredníctvom budovania kamerového systému 
v obci.  
Formulár na prípravu investičných projektov (P4) nebol pre tento cieľ hospodárskej politiky 
spracovaný, nakoľko ide o kombináciu neinvestičných aktivít a investičných aktivít, ktoré sú 
plánované výhľadovo. 
 

Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí (formulár P1) 

Opatrenia Aktivity/projekty Prioritná oblasť 

1.2.1 Informačný 
a orientačný systém v obci 

Informačné, orientačné a smerové 
tabule 

Hospodárska politika 
Partnerstvá a 
informovanosť 

1.2.2 aktualizácia web 
stránok 

Pravidelná aktualizácia web 
stránky, informačné správy, sekcia 
návštevník  - atraktivity a služby v 
obci 

Hospodárska politika 
Partnerstvá a 
informovanosť 

1.2.3 kamerový systém Kameový systém Hospodárska politika 
Partnerstvá a 
informovanosť 

Zoznam ukazovateľov cieľov/prioritných 
oblastí PHSR (formulár P2) 

Typ 
ukazovateľa 

Informačný 
zdroj/odkaz 

Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Cieľová 
hodnota / 
Rok 

Rok 2018 2021 2024 

PRIORITNÁ OBLASŤ – Hospodárska 

Cieľ 1.1.  Rozvojová dokumentácia 

spracovaný dokument - územný plán 

Ukazovateľ 
výsledku  

obecný úrad 

počet 

0 1 1 

spracovaný dokument - starostlivosť o 
dreviny 

obecný úrad 0 1 1 

spracovaný dokument - pešie 
vychádzkové trasy 

informácia na 
web stránke 

0 1 1 

spracovaný dokument - parkovacie 
plochy a statická doprava 

obecný úrad 0 1 1 

projektová dokumentácia - 
cyklodopravná trasa Holíč - Skalica II. 
Etapa 

obecný úrad 0 1 1 
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Cieľ 1.3 Technická infraštruktúra 
 
Zámer cieľa 1.3:  

Výstavba, rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií, chodníkov, spevnených 
plôch a parkovacích miest. Vybudovať záchytné parkoviská slúžiace pre motorovú dopravu 
pri konaní podujatí regionálneho charakteru (Kvetinové dni). Zabezpečenie základnej 
infraštruktúry (vody, plyn, elektrina) pre nové IBV. Vybudovanie nového cyklochodníka 
s prepojením na mestá Holíč a Skalica. Táto aktivita sa plánuje realizovať v úzkej spolupráci 
so združením CykloEko a susednými obcami Vrádište, Holíč a Skalica. Cieľ 1.3 pozitívne 
prispieva k riešeniu dopravnej situácie v obci a vytvára aj predpoklady pre rozvoj 
nemotorovej dopravy a bezpečného prepojenia obce pre obyvateľov a návštevníkov obce. 
Formulár pre prípravu projektov (P4) bol v rámci tohto cieľa hospodárskej politiky 
spracovaný pre Opatrenie 1.3.1 a opatrenie 1.3.5. 

Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí (formulár P1) 

Opatrenia Aktivity/projekty Prioritná oblasť 

1.3.1 miestne komunikácie Výstavba a rekonštrukcia ciest 
a chodníkov pre peších 

Hospodárska politika 
Technická infraštruktúra 

Údržba stávajúcich komunikácií 

1.3.2 parkovacie miesta 
a spevnené plochy 

Výstavba a rekonštrukcia Hospodárska politika 
Technická infraštruktúra 

1.3.3 záchytné parkoviská 
a prístupové komunikácie 

Výstavba  Hospodárska politika 
Technická infraštruktúra 

1.3.4 inžinierske siete pre 
nové IBV 

Výstavba sietí (plyn, voda, 
elektrina) 

Hospodárska politika 
Technická infraštruktúra 

1.3.5 Cyklodopravná trasa 
Holíč – Skalica (CykloEko) 
v k.u. Kátov 

Vybudovanie cyklochodníka Hospodárska politika 
Technická infraštruktúra Vybudovanie sprievodnej 

infraštruktúry (orientačné 
a smerové tabule, osvetlenie, 
stojany na bicykle) 

  

Zoznam ukazovateľov cieľov/prioritných 
oblastí PHSR (formulár P2) 

Typ 
ukazovateľa 

Informačný 
zdroj/odkaz 

Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Cieľová 
hodnota / 
Rok 

Rok 2018 2021 2024 

PRIORITNÁ OBLASŤ – Hospodárska 

Cieľ 1.2 Partnerstvá a informovanosť 

informačné tabuľky 

Ukazovateľ 
výsledku  

obecný úrad 

počet 

0 4 6 

informačné správy/rok obecný úrad 0 48 60 

monitorované miesta obecný úrad 0 1 2 
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Cieľ 1.4 Rozvoj podnikania a služieb 
 
Zámer cieľa 1.4: 

Prispieť k zvýšeniu vzdelanosti u obyvateľov v rozličných oblastiach prostredníctvom 
vytvárania podmienok pre vzdelávacie aktivity v spolupráci s inými vzdelávacími, či 
odbornými inštitúciami a prostredníctvom zapájania sa do projektov vzdelávacieho 
charakteru. Zámer cieľa sa orientuje aj na podporu podnikania v oblasti služieb 
prostredníctvom propagačných a marketingových činností tak, aby tieto činnosti viedli ku 
skvalitňovaniu alebo rozširovaniu resp. vzniku nových služieb v území pre obyvateľov 
a návštevníkov.  Podmienkou naplnenia Cieľa 1.4 je aktívna spolupráca so subjektami 
a organizáciami pôsobiacimi v rozvoji podnikania a služieb a cestovného ruchu (napr. 
s miestnou akčnou skupinou Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z., s Oblastnou organizáciou 
CR Záhorie, s klubom turistov, s Úniou žien, odbornými školiteľmi a pod.). 
Formulár na prípravu investičných projektov (P4) nebol pre tento cieľ hospodárskej politiky 
spracovaný, nakoľko nejde o investičné aktivity.  
 
 

Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí (formulár P1) 

Opatrenia Aktivity/projekty Prioritná oblasť 

1.4.1 vzdelávanie 
a poradenstvo  

Semináre, workshopy, 
informačné kampane 

Hospodárska politika 
Rozvoj podnikania a služieb 

1.4.2 podpora rozvoja 
cestovného ruchu – 
propagačné činnosti 

Propagačné materiály, 
propagácia v elektronických 
médiách  

Hospodárska politika 
Rozvoj podnikania a služieb 

 

Zoznam ukazovateľov cieľov/prioritných 
oblastí PHSR (formulár P2) 

Typ 
ukazovateľa 

Informačný 
zdroj/odkaz 

Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Cieľová 
hodnota / 
Rok 

Rok 2018 2021 2024 

PRIORITNÁ OBLASŤ – Hospodárska 

Cieľ 1.3 Technická infraštruktúra 

dĺžka nových/rekonštruovaných ciest a 
chodníkov 

Ukazovateľ 
výsledku  

obecný úrad 

m 
 

m2 
 

m2 
 

m 

0 600 600 

zrekonštruované/nové parkovacie miesta 
dopravný 
generel 

0 170 170 

prístupové komunikácie a záchytné 
parkoviská  

dopravný 
generel 

0 170 170 

cyklodopravná trasa Holíč - Skalica obecný úrad 0 0 1200 



55 

 

 
PRIORITA: SOCIÁLNA POLITIKA 
 
Cieľ 2.1 Bývanie a vybavenosť 
 
Zámer cieľa 2.1: 

Zvýšiť kvalitu bývania v obci, umožniť výstavbu nových rodinných domov a skvalitniť 
ponuku občianskej vybavenosti. Upraviť najmä dom smútku a jeho okolie a vyriešiť 
modernizáciu obecného úradu a jeho multifunkčné využitie pre spolkovú činnosť obyvateľov.  
Formulár pre prípravu projektov (P4) bol v rámci tohto cieľa sociálnej politiky spracovaný pre 
Opatrenie 2.1.3. Realizácia ostatných opatrení je podmienená úspešnou realizáciou opatrení 
1.1.2 a 1.1.4 hospodárskej politiky. 

Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí (formulár P1) 

Opatrenia Aktivity/projekty Prioritná oblasť 

2.1.1 nové IBV Projekty jednotlivých domov Sociálna politika 
Bývanie a vybavenosť Výstavba jednotlivých 

domov 

2.1.2 modernizácia 
obecného úradu a možné 
multifunkčné využitie 

Projektová dokumentácia 
k stavebným úpravám, výkaz 
a výmer 

Sociálna politika 
Bývanie a vybavenosť 

Realizácia stavebných prác 

Interiérové vybavenie – pre 
účely OcU a multifunkčného 
využitia pre spolkovú 
činnosť 

2.1.3 rekonštrukcia domu 
smútku a okolia cintorína 

Aktualizácia projektovej 
dokumentácia, vrátane 
výkazu a výmeru 

Sociálna politika 
Bývanie a vybavenosť 

Realizácia stavebných prác 

 

Zoznam ukazovateľov cieľov/prioritných 
oblastí PHSR (formulár P2) 

Typ 
ukazovateľa 

Informačný 
zdroj/odkaz 

Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Cieľová 
hodnota / 
Rok 

Rok 2018 2021 2024 

PRIORITNÁ OBLASŤ – Hospodárska 

Cieľ 1.4 rozvoj podnikania a služieb 

akcie 

Ukazovateľ 
výsledku  

obecný úrad 

akcie/rok 

0 1 2 

propagačné činnosti/materiály obecný úrad 0 1 2 
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Cieľ 2.2 Šport a rekreácia 
 
Zámer cieľa 2.2: 

Vytvoriť vhodné podmienky pre rozvoj športových aktivít a rekreácie, vytvoriť nové 
možnosti pre trávenie voľného času pre miestnych obyvateľov, ako  aj pre návštevníkov 
obce. Vytvoriť viacúčelové ihrisko pre voľnočasové aktivity rôznych vekových skupín, 
podporiť využite futbalového ihriska , doplniť drobný mobiliár ako sprievodnú oddychovo-
rekreačnú infraštruktúru a športové vybavenie a mobiliár. využiť krajinný potenciál okolia 
obce pre vytvorenie peších vychádzkových trás pre trávenie voľného času obyvateľstva ale aj 
návštevníkov. Výhľadovo navrhnúť spôsob využitia Kátovského jazera a postupne realizovať 
kroky k využitiu jazera pre rekreáciu. Realizovateľnosť aktivity je silne podmienená úspešnou 
realizáciou opatrení 1.1.9 hospodárskej politiky a 3.1.3 environmentálnej politiky.  
Formulár na prípravu investičných projektov (P4) nebol pre tento cieľ sociálnej politiky 
spracovaný. 
 

Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí (formulár P1) 

Opatrenia Aktivity/projekty Prioritná oblasť 

2.2.1 viacúčelové ihrisko pre 
voľnočasové aktivity 
obyvateľov 

Vybudovanie viacúčelového 
ihriska 

Sociálna politika 
Šport a rekreácia 

2.2.2 futbalové ihrisko Budovanie sprievodnej 
infraštruktúry 

Sociálna politika 
Šport a rekreácia 

2.2.3 drobný športovo 
rekreačný mobiliár  

Nákup a osadenie 
odpočinkových lavičiek, 
oddychového vybavenia, 
športového vybavenia , 
sprievodného cyklistického 
mobiliáru a pod.) 

Sociálna politika 
Šport a rekreácia 

2.2.4 označenie peších 
vychádzkových trás 

Osadenie smerovníkov 
(tabuliek), označenie trás, 

Sociálna politika 
Šport a rekreácia 

Zoznam ukazovateľov cieľov/prioritných 
oblastí PHSR (formulár P2) 

Typ 
ukazovateľa 

Informačný 
zdroj/odkaz 

Merná 
jednotka 

Východi
sková 
hodnota 

Cieľová hodnota / 
Rok 

Rok 
2018 

2021 2024 

PRIORITNÁ OBLASŤ – Sociálna 

Cieľ 2.1 Bývanie a vybavenosť 

 
 
nové IBV Ukazovateľ 

výsledku  
Ukazovateľ 

výsledku  

 
obecný úrad 

počet 
pozemkov 

pre IBV 
(predaných) 

 
počet 

 
%  

0 

 v
ýh

ľa
d

o
vo

 

  vý
h

ľa
d

o
vo

 

multifunkčné využitie obecného úradu - 
nové služby/priestory 

obecný úrad 0 1 1 

zníženie energetickej prevádzky 
obecného úradu  

obecný úrad 0 10 20 
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a sprievodnej infraštruktúry informačné tabule, 
odpočinkové lavičky 

2.2.5  využitie Kátovského 
jazera 

Výhľadovo – návrh aktivít 
riešený v opatrení 1.1.9 

Sociálna politika 
Šport a rekreácia 

 

 
Cieľ 2.3 Kultúra a spoločenský život v obci, ochrana kultúrneho dedičstva 
 
Zámer cieľa 2.3: 

Podporovať kultúrno-spoločenský život v obci, podporovať pravidelne konajúce sa 
kultúrne podujatia  a organizovať nové akcie. Vytvoriť miesto/priestor pre stretávanie sa 
rôznych skupín a spolkov obyvateľov. Vytvoriť vhodnú prezentáciu obce a históriu obce a tak 
prispieť k zachovaniu genia loci obce. Podporovať edukáciu a záujem obyvateľov 
o zachovania génia loci obce  a okolia. Spracovanie knižnej podoby monografie obce. 
Formulár na prípravu investičných projektov (P4) nebol pre tento cieľ sociálnej politiky 
spracovaný. 
 

Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí (formulár P1) 

Opatrenia Aktivity/projekty Prioritná oblasť 

2.3.1 podpora kultúrno-
spoločenských aktivít 

Finančná podpora pre 
organizácie a spolky pre 
konanie  kultúrno-
spoločenských aktivít 

Sociálna politika 
Kultúra a spoločenský život v obci, 
ochrana kultúrneho dedičstva 

Organizovanie pravidelných 
a nových aktivít 

2.3.2 Kvetinové dni Pravidelná aktivity Sociálna politika 
Kultúra a spoločenský život v obci, 
ochrana kultúrneho dedičstva 

2.3.3 vytvorenie kultúrneho 
stánku (miesta pre 
stretávanie sa) 

Projektová 
príprava/zhodnotenie 
alternatív 

Sociálna politika 
Kultúra a spoločenský život v obci, 
ochrana kultúrneho dedičstva 

Realizácia 

Zoznam ukazovateľov cieľov/prioritných 
oblastí PHSR (formulár P2) 

Typ 
ukazovateľa 

Informačný 
zdroj/odkaz 

Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Cieľová 
hodnota / 
Rok 

Rok 2018 2021 2024 

PRIORITNÁ OBLASŤ – Sociálna 

Cieľ 2.2 Šport a rekreácia 

viacúčelové ihrisko 

Ukazovateľ 
výsledku  

obecný úrad 

infraštruktúra 
počet 

km 

0 1 1 

rekreačný/odpočinkový mobiliár - prvky obecný úrad 0 2 2 

označené pešie vychádzkové trasy  obecný úrad 0 1 2 
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výstavby/vytvorenia  
kultúrneho stánku 

2.3.4 vytvoriť pamätný dom 
– múzeum (prezentácia 
tradícii obce) 

Získanie objektu Sociálna politika 
Kultúra a spoločenský život v obci, 
ochrana kultúrneho dedičstva 

Projektová príprava 

Stavebné úpravy vrátane 
vnútorného prezentačného 
vybavenia 

2.3.5 vytvoriť zbierkový fond Aktivity pre získanie 
zbierkových predmetov 
Opravy a úpravy 
zbierkových predmetov do 
prezentačnej podoby 
vrátane poznámkového 
aparátu 

Sociálna politika 
Kultúra a spoločenský život v obci, 
ochrana kultúrneho dedičstva 

2.3.6 spracovanie 
monografie obce 

Zostavenie tímu pre 
spracovanie monografie 
(redakcia)  

Sociálna politika 
Kultúra a spoločenský život v obci, 
ochrana kultúrneho dedičstva 

Spracovanie textov, grafická 
úprava  a tlač monografie 

2.3.7 ochrana lokálnych 
prvkov v obci, vzdelávanie  
a regulácia k urbanizmu 
obce, edukácia a regulácia k 
zeleni 

Vzdelávanie, semináre, 
prednášky, výstavy, projekty 

Sociálna politika 
Kultúra a spoločenský život v obci, 
ochrana kultúrneho dedičstva Stromy, domy, časti obce, 

krajinné štruktúry a pod. 

 

 

Zoznam ukazovateľov cieľov/prioritných 
oblastí PHSR (formulár P2) 

Typ 
ukazovateľa 

Informačný 
zdroj/odkaz 

Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Cieľová 
hodnota / 
Rok 

Rok 2018 2021 2024 

PRIORITNÁ OBLASŤ – Sociálna 

Cieľ 2.3 Kultúra a spoločenský život v obci, ochrana kultúrneho dedičstva 

kultúrno-spoločenské akcie 

Ukazovateľ 
výsledku  

obecný úrad 

počet/rok 
 

počet/rok 
 

počet 

0 4 4 

počet návštevníkov Kvetinových dní  Obecný úrad 5000 5500  6000  

monografia obce (kniha) – vydanie  Obecný úrad 0 0 1 
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PRIORITA: ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA 
 
Cieľ 3.1 Zabezpečenie stability ekologických systémov 
 
Zámer cieľa 3.1: 

Zámerom cieľa je vytvoriť priaznivejšie a ekologickejšie prostredie v obci so 
zohľadnením klimatických zmien v území.  Cez ošetrovanie existujúcej zelene a výsadbu 
novej zelene rozširovať tienené plochy, najmä plochy/areály oddychových a voľnočasových 
aktivít v obci, znížiť teplotu v obci cez zvýšenie plôch zelene, vytvoriť bariéry proti prašnosti, 
zvýšiť vlhkosť a čistotu vzduchu, vytvárať biokoridory. Nové a náhradné výsadby realizovať 
tak, aby prispievali k regionálnej biodiverzite, podporovať domáce druhy zelene. Pre 
plánovanie a riadenie opatrení 3.1.1 a 3.1.2 budú využívané dokumenty starostlivosti 
o dreviny resp. generel zelene. V spolupráci s odbornou verejnosťou a štátnou správou riešiť 
vyčistenie Kátovského jazera. Prostredníctvom aktivít a opatrení prispieť k zadržiavaniu vody 
v krajine a zabezpečovať pravidelnú starostlivosť o vodné plochy v intraviláne a extraviláne 
obce.  
Formulár na prípravu investičných projektov (P4) nebol pre tento cieľ environmentálnej 
politiky spracovaný. 

Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí (formulár P1) 

Opatrenia Aktivity/projekty Prioritná oblasť 

3.1.1 výsadba zelene 
v intraviláne a extraviláne 
obce 

Nové výsadby drevín a 
zelene 

Environmentálna politika  
Zabezpečenie stability 
ekologických systémov Stromoradia, biokoridory, 

zelená infraštruktúra 

3.1.2 pravidelná údržba 
urbánnej zelene 

Ošetrovanie a pravidelná 
údržba zelene 

Environmentálna politika  
Zabezpečenie stability 
ekologických systémov 

3.1.3 vyčistenie Kátovského 
jazera 

Štúdie, projektová 
dokumentácia, projekty 

Environmentálna politika  
Zabezpečenie stability 
ekologických systémov Realizácia 

3.1.4 voda v intraviláne 
a extraviláne obce 

Dokumenty, štúdie, plány Environmentálna politika  
Zabezpečenie stability 
ekologických systémov 

Realizácia, zadržiavanie vody 
v území,  

 

 

Zoznam ukazovateľov cieľov/prioritných 
oblastí PHSR (formulár P2) 

Typ 
ukazovateľa 

Informačný 
zdroj/odkaz 

Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Cieľová 
hodnota / 
Rok 

Rok 2018 2021 2024 

PRIORITNÁ OBLASŤ – Environmentálna 

Cieľ 3.1 zabezpečenie stability ekologických systémov 

počet drevín 

Ukazovateľ 
výsledku  

obecný úrad 
Počet 

 
počet/rok 

0 6 12 

opatrenia údržby obecný úrad 0 1 2 
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Cieľ 3.2 Odpadové hospodárstvo 
 
Zámer cieľa 3.2: 

Zámerom cieľa je zefektívnenie riadenia odpadového hospodárstva v obci, zvýšenie 
povedomia u obyvateľstva v oblasti odpadového hospodárstva a čistoty obce, 
kompostovania a separácie odpadov. Aktivity podporujúce čistotu v obci, aktivity na 
elimináciu čiernych skládok biologicky rozložiteľného odpadu, aktivity na vytvorenie 
zberného systému drobného odpadu v obci za účelom eliminovania malého odpadu na 
verejných priestranstvách. Formulár na prípravu investičných projektov (P4) nebol pre tento 
cieľ environmentálnej politiky spracovaný. 
 

Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí (formulár P1) 

Opatrenia Aktivity/projekty Prioritná oblasť 

3.2.1 vybudovanie zberného 
dvora 

Dokumenty, projekty Environmentálna politika  
Odpadové hospodárstvo Realizácia 

3.2.2 ekovýchovné aktivity Vzdelávacie aktivity 
a praktické aktivity 
v spolupráci so spolkami 
a MŠ 

Environmentálna politika  
Odpadové hospodárstvo 

3.2.3 zlepšenie odpadového 
hospodárstva a zvýšenia 
čistoty v obci 

Dokumenty, štúdie Environmentálna politika  
Odpadové hospodárstvo Realizácia technického 

vybavenia  

Popularizačné aktivity pre 
občanov (kompostovanie, 
zber odpadov z verejných 
priestranstiev) 

 

 
Cieľ 3.3 Environmentálna infraštruktúra 
 
Zámer cieľa 3.3: 

Zámerom cieľa je dostavba kanalizácie v nových lokalitách IBV a v lokalite, kde nie je 
zrealizovaná kanalizácia. Formulár na prípravu investičných projektov (P4) nebol pre tento 
cieľ environmentálnej politiky spracovaný. 

Zoznam ukazovateľov cieľov/prioritných 
oblastí PHSR (formulár P2) 

Typ 
ukazovateľa 

Informačný 
zdroj/odkaz 

Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Cieľová 
hodnota / 
Rok 

Rok 2018 2021 2024 

PRIORITNÁ OBLASŤ – Environmentálna 

Cieľ 3.2 odpadové hospodárstvo 

zberný dvor 

Ukazovateľ 
výsledku  

obecný úrad 

infraštruktúra 
počet/rok 

0 0 1 

ekovýchovné aktivity obecný úrad 1 2 3 
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Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí (formulár P1) 

Opatrenia Aktivity/projekty Prioritná oblasť 

3.3.1 dostavba a výstavba 
kanalizácie v obci 

Dokumenty, projekty Environmentálna politika  
Environmentálna infraštruktúra Realizácia 

 

 
Nakoľko v čase tvorby a spracovania PHSR nie sú schválené plány rozvoja obce – nové 
lokality IBV (navrhovaná lokality IBV rieši územný plán obce, ktorý je v štádiu 
rozpracovanosti), ukazovatele Opatrenia 2.1.1 a opatrenia 3.3.1 nie sú stanovené -  
stanovené budú pri aktualizácii PHSR. 
 

Zoznam ukazovateľov cieľov/prioritných 
oblastí PHSR (formulár P2) 

Typ 
ukazovateľa 

Informačný 
zdroj/odkaz 

Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Cieľová 
hodnota / 
Rok 

Rok 2018 2021 2024 

PRIORITNÁ OBLASŤ – Environmentálna 

Cieľ 3.3 Environmentálna infraštruktúra 

IBV pri cintoríne - počet prípojok 

Ukazovateľ 
výsledku  

 
obecný úrad  Počet 

 
 

počet 

0 0 

 V
ýh

ľa
d

o
v

o
 

IBV nové - počet prípojok obecný úrad 0 0 

 v
ýh

ľa
d

o
vo
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5 REALIZAČNÁ ČASŤ  
 

Realizačná časť PHSR obce Kátov uvádza informácie o tom, ako a kto bude zodpovedný za 
organizačné plnenie PHSR, za monitorovanie a vyhodnocovanie a aktualizáciu PHSR. 
Realizáciu PHSR obce Kátov budú predovšetkým zabezpečovať starosta obce a zamestnanci 
obce, jeho hodnotenie  a monitorovanie poslanci obce, resp. pracovné skupiny pre 
jednotlivé politiky/oblasti zriadené z poslancov obce a iných odborníkov na danú politiku. 

 
Návrh inštitucionálneho zabezpečenia plnenia a aktualizácie PHSR obce Kátov: 
Zodpovedný/-í Funkcia vo vzťahu k realizácii  kompetencie 

Obecné zastupiteľstvo monitorovací orgán Schvaľuje akčné plány a posudzuje návrhy na zmenu 
a doplnenie PHSR, monitoruje plnenie PHSR 

Starosta obce Predseda monitorovacieho 
orgánu 

Vedie a organizuje činnosť monitorovacieho výboru 

Obecný úrad – 
starosta a zamestnanci 
úradu 

Riadiaci orgán (koordinátor) 
a platobný orgán 

Zodpovední za riadenie a vykonávanie jednotlivých 
projektov 
Zodpovední za finanč. riadenie projektov 
Poskytuje informácie o plnení PHSR 

Hlavný kontrolór obce Orgán auditu PHSR  

 
Do realizácie jednotlivých opatrení a aktivít sú podľa potreby a relevantnosti zapojené aj 
ďalšie subjekty a to obyvatelia, podnikatelia, mimovládne organizácie, či partneri na úrovni 
mikroregiónu, regiónu, či kraja. Kontrola jednotlivých aktivít, monitorovanie a aktualizácia 
PHSR bude zabezpečovaná obecným úradom v spolupráci so zastupiteľstvom obce. 
Predmetom monitorovania a hodnotenia PHSR budú jednotlivé politiky, špecifické ciele, 
opatrenia a aktivity na základe hodnotenia merateľných ukazovateľov na úrovni výsledkov 
opatrení/projektov  a dopadov. Súčasne bude monitorovaný a vyhodnocovaný akčný plán 
PHSR a rozpočet jednotlivých položiek. Akčný plán je tvorený na obdobie rozpočtového roku 
s výhľadom ďalších 2 rokoch (n+2). Akčný plán je indikatívny a ma by byť každoročne 
aktualizovaný a pripravený s priamou väzbou na rozpočet obce.  
 
Plán hodnotenia a monitorovania (formulár R5)  
Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2018 - 2024 

Typ hodnotenia Vykonať prvýkrát  Dôvod vykonania/ periodicita 

Strategické 
hodnotenie najskôr v roku 2021 

podľa rozhodnutia obce/koordinátora PHSR a vzniknutej 
spoločenskej potreby 

Operatívne 
hodnotenie  - 
prerokovanie PHSR 
a jeho 
častí/aktualizácia 
akčného plánu  každoročne 

 Verejné prerokovanie realizácie PHSR ako podklad pre 
spracovanie monitorovacej správy (monitorovacieho 
hodnotenia) 

Tematické 
hodnotenie časti 
PHSR  

Podľa potreby, 
minimálne každé 3 
roky 

Prehodnotenie tematických celkov PHSR na základe výročných 
monitorovacích správ za predchádzajúce roky 

Ad hoc mimoriadne 
hodnotenie   Podľa potreby pri značnom odklone od stanovených cieľov PHSR, alebo pri 

potrebe vzniku nových aktivít (projektov)     

Ad hoc hodnotenie 
celého PHSR alebo 
jeho časti  Podľa potreby 

na základe  rozhodnutia starostu/primátora, kontrolného orgánu 
obce/mesta, podnetu poslancov; na základe protokolu NKÚ SR, 
správy auditu...   
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Monitorovanie plnenia akčného plánu, prípadné aktualizácie akčného plánu – 1 x ročne, do 
30.6. (pripomienky OcU, poslancov , verejnosti spracuje OcU, najneskôr v čase prípravy 
rozpočtu na ďalší rok. 
 
Hodnotenie plnenia PHSR – každoročne do 31.3. za predchádzajúci rok, vyhodnotenie 
dosiahnutých výsledkov a dosahov realizovaných opatrení. 
 
Aktualizácia PHSR – spravidla každé 3-4 roky, príp. podľa potreby 
Jednotlivé rozvojové zámery uvedené v PHSR budú monitorované a hodnotené každoročne 
formou verejného prerokovania za účasti obecného zastupiteľstva, so zástupcami občanov, 
podnikateľov, mimovládnych organizácií  a ďalších subjektov. Výstupy z hodnotenia budú 
zaznamenávané do formuláru „Záznam z monitorovania PHSR“ alebo „Záznam 
z prerokovania PHSR“. Ak z nich vyplynie ad hoc potreba zmeny/doplnenia PHSR, alebo 
niektorej časti dokumentu, bude urobené ad-hoc hodnotenie. Ak takáto potreba nevyplynie 
budú revízie PHSR robené minimálne každé 3 roky v rámci plánovaného tematického 
hodnotenia. V roku 2021 je plánované strategické prehodnotenie PHSR, najneskôr však 
v roku 2023. 
 

 

 

Akčný plán  
Akčný plán je spracovaný v prehľadných tabuľkách s výhľadom na 2 roky (do roku 

2020). tabuľky uvádzajú prehľad opatrení a aktivít, navrhované obdobie realizácie, 
indikatívnu výšku rozpočtu na dané opatrenie/aktivitu a predpokladané zdroje financovania. 

 



64 

 

 

Hospodárska politika      
Cieľ: 1.1. Rozvojová dokumentácia     

Akčný plán 

Opatrenie/aktivita aktivita roky zodpovedný/gestor 
predpokladaný 

rozpočet zdroje financovania 

1.1.1 Územný plán 
dopracovanie 
územného plánu 2018 - 2019 Obec      4 000,00 €  rozpočet obce 

1.1.5 dokumentácia k 
starostlivosti o dreviny  

Spracovanie 
generelu zelene 
obce 2018 - 2020 Obec       1 500,00 €  rozpočet obce 

1.1.6 dokumentácia 
peších vychádzkových trás 

trasovanie peších 
trás a návrh 
sprievodnej 
infraštruktúry 2018 - 2020 Obec  

                                 
        500,00 €  rozpočet obce 

1.1.8 projektová 
dokumentácia 
cyklodopravnej trasy Holíč 
- Skalica II. etapa 

PD pre stavebné 
povolenie 2018 - 2019 CykloEko, obec      10 000,00 €  

externé zdroje (zdroje 
CykloEko, rozpočet 

VUC) 

 
Cieľ: 1.2. Partnerstvá a informovanosť     

Akčný plán 

Opatrenie/aktivita aktivita roky zodpovedný/gestor 
predpokladaný 

rozpočet zdroje financovania 

1.2.1 informačný a 
orientačný systém v obci 

informačné 
tabuľky a popisy, 
informačná tabuľa 2019 - 2020 Obec   5 000,00 €  rozpočet obce 

1.2.2. aktualizácia web 
stránok 

aktualizovanie 
web stránky  - 
statické 
informácie, 
pravidelné správy 2018 - 2020 Obec  

                  200,00 
€  rozpočet obce 
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1.2.3. kamerový systém 

vytvorenie 
monitorovaného 
miesta verejného 
priestranstva  2018 - 2020 Obec  5 000,00 €  

štátne zdroje - výzvy 
ministerstva vnútra 

 
Cieľ: 1.3. Technická infraštruktúra     

Akčný plán 

Opatrenie/aktivita aktivita roky zodpovedný/gestor 
predpokladaný 

rozpočet zdroje financovania 

1.3.1. miestne 
komunikácie 

obnova a 
rekonštrukcia, 
výstavba chodníkov 

2018 - 
2020 Obec        65 000,00 €  

rozpočet obce + 
zdroje MAS (EU+ŠR) 

1.3.2. parkovacie miesta 
a spevnené plochy 

výstavba parkovacích 
miest  

2018 - 
2020 Obec        20 000,00 €  rozpočet obce 

      
Cieľ 1.4. Rozvoj podnikania a služieb     

Akčný plán 

Opatrenie/aktivita aktivita roky zodpovedný/gestor 
predpokladaný 

rozpočet zdroje financovania 

1.4.1 vzdelávanie a 
poradenstvo 

aktivity seminárov, 
workshopov, 
vzdelávacích 
materiálov 

2018 - 
2020 

Obec/MAS/ 
vzdelávací subjekt 

                  600,00 
€  

rozpočet obce + 
zdroje MAS (EU+ŠR) 

1.4.2 podpora rozvoja 
cestovného ruchu - 
propagačné činnosti 

propagačné 
materiály/propagačné  
akcie 

2018 - 
2020 

Obec/MAS - v rámci 
animačných aktivít v 
území/ iný subjekt 

(napr. klub turistov, 
Únia žien a pod.)      1 500,00 €  

rozpočet obce + 
zdroje MAS (EU+ŠR) 
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Sociálna politika   
Cieľ: 2.1. Bývanie a vybavenosť     

Akčný plán 

Opatrenie/aktivita aktivita roky zodpovedný/gestor 
predpokladaný 

rozpočet zdroje financovania 

2.1.3 rekonštrukcia 
domu smútku a okolia 
cintorína 

zníženie energetickej 
náročnosti prevádzky, 
zlepšenie estetického 
vzhľadu objektu 

2019-
2020 obec    70 000,00 €  

rozpočet obce + 
zdroje PRV SR (EU+ŠR) 

       

Cieľ: 2.2. Šport a rekreácia     
Akčný plán 

Opatrenie/aktivita aktivita roky zodpovedný/gestor 
predpokladaný 

rozpočet zdroje financovania 

2.2.1 viacúčelové ihrisko 
pre voľnočasové aktivity 
obyvateľov 

vybudovanie 
viacúčelového ihriska 

2019-
2020 obec      30 000,00 €  rozpočet obce  

2.2.3 drobný športovo 
rekreačný/odpočinkový 
mobiliár  

odpočinkové lavičky, 
sprievodná cyklistická 
infraštruktúra 

2019-
2020 obec     5 000,00 €  rozpočet obce  

2.2.4 označenie peších 
vychádzkových trás a 
sprievodnej 
infraštruktúry 

značenie, lavičky, 
odpočinkové miesta 

2019-
2020 obec      2 000,00 €  rozpočet obce  
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Cieľ: 2.3. Kultúra a spoločenský život v obci, ochrana kultúrneho 
dedičstva   

Akčný plán 

Opatrenie/aktivita aktivita roky zodpovedný/gestor 
predpokladaný 

rozpočet zdroje financovania 

2.3.1 podpora kultúrno-
spoločenských aktivít  aktivity 

2019-
2020 obec    4 000,00 €  

rozpočet obce + ŠR 
zdroje  

2.3.2 Kvetinové dni podujatie 
2019-
2020 obec       9 000,00 €  rozpočet obce 

2.3.5 vytvoriť zbierkový 
fond zbierkové predmety 

2019-
2020 obec       1 000,00 €  rozpočet obce 

2.3.6 spracovanie 
monografiu obce publikácia 

2019-
2020 obec       5 000,00 €  rozpočet obce 

2.3.7 ochrana lokálnych 
prvkov v obci  Aktivity  

2019-
2020 obec       1 800,00 €  rozpočet obce 

      

Environmentálna politika     
Cieľ: 3.1. Zabezpečenie stability ekologických systémov   

Akčný plán 

Opatrenie/aktivita aktivita roky zodpovedný/gestor 
predpokladaný 

rozpočet zdroje financovania 

3.1.1 výsadba zelene v 
intraviláne a extraviláne 
obce dreviny 

2018-
2020 obec  9 000,00 €  rozpočet obce 

3.1.2 pravidelná údržba 
urbánnej zelene   

2018-
2020 obec      3 000,00 €  rozpočet obce 

 
 
      



68 

 

  
Cieľ: 3.2. Odpadové hospodárstvo 

Akčný plán 

Opatrenie/aktivita aktivita roky zodpovedný/gestor 
predpokladaný 

rozpočet zdroje financovania 

3.2.2 eko-výchovné 
aktivity 

aktivity na eko-
výchovné témy 

2018-
2020 

obec, organizácie 
obce/ MAS   1 200,00 €  rozpočet obce 

 
 

6 FINANČNÁ ČASŤ 
 

Vo finančnej časti uvádzame Indikatívny rozpočet finacovania jednotlivých politík PHSR obce Kopčany. Indikatívy rozpočet je 
sumarizovaný na úrovni jednotlivých politík rozvoja obce so zohľadnením časového hľadiska realizácie opatrení PHSR v rokoch 2018 - 2024. 
Sumarizácia indikatívneho rozpočtu vychádza z podrobného narozpočtovania jednotlivých opatrení vo finačnom rámci PHSR.  Pomocné tabuľky 
pre výpočet indikatívneho rozpočtu (formulár F1) uvádzame v prílohe dokumentu. 

 
 
 

Formulár F1 Indikatívny rozpočet - sumarizácia      

         

  

Rok 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 spolu v EUR 

I. Hospodárska 
politika - oblasť     4 000,00                80 800,00                       25 500,00                33 000,00                  342 800,00                       100,00                    100,00           486 300,00    

II. Sociálna politika 
- oblasť                  -                  13 000,00                       74 000,00                33 800,00                    77 000,00                    7 000,00                7 000,00           211 800,00    

III. 
Environmentálna 
politika - oblasť                  -                     1 700,00                         2 700,00                  1 700,00                       1 700,00                    1 700,00                    700,00             10 200,00    

spolu     4 000,00                95 500,00                     102 200,00                68 500,00                  421 500,00                    8 800,00                7 800,00           708 300,00    
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Finančný rámec pre financovanie opatrení rozvojovej stratégie PHSR obce Kátov (formulár F6). Pre jednotlivé opatrenia sú stanovené 

indikatívne rozpočty s potenciálnymi zdrojmi financovania. Pre niektoré opatrenia, ktoré sú označené „výhľadovo“ nie sú stanovené finančné 
rámce, nakoľko obec nedisponuje podpornými dokumentáciami, či štúdiami, alebo nie sú projektovo pripravené. Pre opatrenie 1.1.12 
hospodárskej politiky nebol stanovený finačný rámec. 
 

Finančný rámec pre realizáciu PHSR obce Kátov (formulár F6)                

                   

                   

Názov opatrenia* Kód a názov projektu/aktivity 

  

Hlavný ukazovateľ výsledku, 
dopadu 

Termín  
začatia a 

ukončenia 
realizácie 
projektu / 

aktivity 

RN Spolu 
Verejné zdroje 

celkom 

Verejné zdroje 

Súkromné 
zdroje 

Úverov
é 

zdroje 
Iné zdroje Klasifikácia 

stavieb - 
trieda 

Zdroje obce 
Štátne 
zdroje 
celkom  

Zdroje EÚ  

celkom 

  

mesiac/ro
k - 

mesiac/ro
k 

a=b+f+g+h b=c+d+e c d e f g h 

1. Hospodárska politika 486 300 € 486 300 € 83 950 € 101 350 € 291 000 € 0 € 0 € 10 000 € 

O
p

atre
n

ie
 1

.1
 R

o
zvo

jo
vá 

d
o

ku
m

e
n

tácia 

1.1.1 Územný plán   Spracovaný dokument 
V/2017 - 
XII/2019 

4 000 € 4 000 € 4 000 €           

1.1.2 vysporiadanie 
pozemkov pre nové IBV 
lokality 

  
Pozemky vo vlastníctve Obce 

Kátov 
výhľadovo            -   €                     -   €              

1.1.3 vysporiadanie 
pozemkov pod futbalovým 
ihriskom 

  
Pozemky vo vlastníctve Obce 

Kátov 
výhľadovo            -   €                     -   €              

1.1.4 majetkové 
vysporiadanie budovy OcU 
Kátov 

  
Budova vo vlastníctve 
obce/nájomná zmluva  

výhľadovo            -   €                     -   €              
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1.1.5 dokumenty 
k starostlivosti o dreviny- 
Generel zelene obce Kátov 

  Spracovaný dokument 2019-2020    1 500,00 €            1 500,00 €   1 500,00 €            

1.1.6 dokumentácia 
spracovania peších 
vychádzkových trás so 
sprievodnou drobnou 
infraštruktúrou 

  Spracovaný dokument 
2019 - 
2020 

        500,00 €               500,00 €        500,00 €            

 1.1.7 Dokumentácia pre 
rozvoj záchytných 
parkovacích plôch a statickej 
dopravy 

  Spracovaný dokument 2019-2020         500,00 €               500,00 €           500,00 €            

 1.1.8 Projektová 
dokumentácia 
cyklodopravnej trasy 
cykloEko (Holíč – Skalica – len 
časť k.ú. Kátov 

  Spracovaný dokument 2019  10 000,00 €          10 000,00 €             10 000,00 €  

1.1.9 Štúdia uskutočniteľnosti 
vyčistenia Kátovského jazera 
a jeho využiteľnosť 

  Spracovaný dokument výhľadovo    10 000,00 €          10 000,00 €     2 500,00 €  7 500,00 €        

1.1.10 Majetkové 
vysporiadanie pozemkov pre 
zberný dvor 

  Pozemky vo vlastníctve obce výhľadovo                -   €                       -   €                          

1.1.11 Architektonické štúdie 
(návrh na komplexné riešenie 
areálu MŠ a susednej 
infraštruktúry zastávky s 
funkciami) 

  spracovaný dokument výhľadovo                -   €                       -   €                   -   €            

O
p

atre
n

ie
 

1
.2

 
P

artn
e

rstv

á a 

in
fo

rm
o

va
n

o
sť 

1.2.1 informačný a orientačný 
systém v obci 

  Počet informačných tabuliek 
2019 - 
2021 

     5 000,00 €            5 000,00 €           250,00 €  1 000,00 €  3 750,00 €        
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1.2.2 aktualizácia webstránok    Počet informačných správ 
2018 - 
2024 

        600,00 €               600,00 €           600,00 €            

1.2.3 kamerový systém    Počet monitorovaných miest 
2019 - 
2020 

     5 000,00 €            5 000,00 €           250,00 €  4 750,00 €          

O
p

atre
n

ie
 1

.3
 Te

ch
n

ická in
fraštru

ktú
ra 

1.3.1 miestne komunikácie   
Dĺžka 

zrekonštruovaných/nových 
ciest a chodníkov 

2019 - 
2021 

   65 000,00 €          65 000,00 €   35 000,00 €    7 500,00 €  22 500,00 €        

1.3.2 parkovacie miesta a 
spevnené plochy 

  
Zrekonštruované/nové 
parkovacie miesta v m2 

2019 - 
2020 

   20 000,00 €          20 000,00 €   20 000,00 €            

1.3.3 záchytné parkoviská a 
prístupové komunikácie 

  

Zrekonštruované /nové 
parkovacie miesta v m2, 

dĺžka prístupových 
komunikácií v m 

výhľadovo    20 000,00 €          20 000,00 €   20 000,00 €            

 1.3.4 inžinierske siete pre 
nové IBV 

  počet pripojených domov výhľadovo                -   €                       -   €              

1.3.5 Cyklodopravná trasa 
Holíč – Skalica (CykloEko) 
vybudovanie cyklochodníka v 
k.ú. Kátov vrátane 
sprievodnej infraštruktúry 

  
Dĺžka vybudovanej 

cyklodopravnej trasy 
2019-2021  340 000,00 €        340 000,00 €                   -   €  85 000,00 €  255 000,0 €        

O
p

atre
n

ie
 

1
.4

 R
o

zvo
j 

p
o

d
n

ikan
i

a a slu
žie

b
 

1.4.1 vzdelávanie a 
poradenstvo 

  počet akcií 2019-2024      1 200,00 €            1 200,00 €      1 200,00 €            
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1.4.2 podpora rozvoja 
cestovného ruchu – 
propagačné činnosti 

  počet akcií 2019-2021      3 000,00 €            3 000,00 €           150,00 €         600,00 €  2 250,00 €        

2. Sociálna politika  211 800 € 185 800 € 116 300 € 17 000 € 52 500 € 0 € 0 € 26 000 € 

O
p

atre
n

ie
 2

.1
 B

ývan
ie

 a vyb
a

ve
n

o
sť 

2.1.1. nové IBV   
počet  predaných pozemkov 

pre výstavbu domov 
výhľadovo                -   €                       -   €              

2.1.2 modernizácia obecného 
úradu  a možné multifunkčné 
využitie 

  

zníženie energetickej 
náročnosti prevádzky 

budovy, vytvorenie novej 
služby/inovovaný 

multifunkčný priestor 

výhľadovo    50 000,00 €          50 000,00 €    50 000,00 €            

2.1.3 rekonštrukcia domu 
smútku  a okolia cintorína  

  

zníženie energetickej 
náročnosti prevádzky, 
zlepšenie estetického 

vzhľadu objektu 

2019 - 
2021 

   70 000,00 €          70 000,00 €      3 500,00 €   14 000,00 €  52 500,00 €        

O
p

atre
n

ie
 2

.2
 Šp

o
rt 

a re
kre

ácia
 

2.2.1 viacúčelové ihrisko pre 
voľnočasové aktivity 
obyvateľov 

  

ihrisko/vytvorená plôch v m2 
inovovaného/nového ihriska, 

dopad: počet nových 
infraštruktúr 

2019 - 
2021 

   30 000,00 €          30 000,00 €   30 000,00 €            
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2.2.2.  futbalové ihrisko   
počet obnovených/nových 

prvkov, dopad: počet 
užívateľov ihriska 

výhľadovo                -   €                       -   €                   -   €            

2.2.3 drobný športovo 
rekreačný/odpočinkový 
mobiliár (odpočinkové 
lavičky, sprievodná cyklistická 
infraštruktúra) 

  počet nového mobiliáru 
2019 - 
2021 

     5 000,00 €            5 000,00 €      5 000,00 €            

2.2.4 označenie peších 
vychádzkových trás a 
sprievodnej infraštruktúry 

  

dĺžka vyznačených peších a 
vychádzkových trás/počet 

lavičiek/odpočinkových 
miest 

2019 - 
2021 

     2 000,00 €            2 000,00 €      2 000,00 €            

2.2.5 využitie Kátovského 
jazera pre rekreáciu 

  
vytvorenie rekreačného 

areálu/oddychového miesta 
výhľadovo                -   €                       -   €                   -   €            

O
p

atre
n

ie
 2

.3
 ku

ltú
ra a sp

o
lo

če
n

ský 
živo

t v o
b

ci, o
ch

ran
a ku

ltú
rn

e
h

o
 

d
e

d
ičstva 

2.3.1 podpora kultúrno-
spoločenských aktivít 

  počet akcií 2019-2024    12 000,00 €          12 000,00 €   12 000,00 €            

2.3.2 Kvetinové dni   počet návštevníkov  2019-2014    30 000,00 €            9 000,00 €      6 000,00 €   3 000,00 €        21 000,00 €  

2.3.3 vytvorenie kultúrneho 
stánku (miesta pre 
stretávanie sa) 

  
miesto na stretávanie/ počet 

užívateľov  miesta na 
stretávanie 

výhľadovo                -   €                       -   €                   -   €            

2.3.4 vytvoriť pamätný dom – 
múzeum (prezentácia tradícií 
a obce) 

  objekt výhľadovo                -   €                       -   €                   -   €            
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2.3.5 vytvoriť zbierkový fond   výstava 
2019 - 
2020 

     1 000,00 €            1 000,00 €      1 000,00 €            

2.3.6 spracovanie monografie 
obce 

  monografia 
2019 - 
2024 

   10 000,00 €            5 000,00 €      5 000,00 €             5 000,00 €  

2.3.7 ochrana lokálnych 
prvkov v obci (stromy, 
vybrané domy, krajinné 
štruktúry) vzdelávanie a 
regulácia urbanizmu obce..... 

  počet akcií 
2019 - 
2024 

     1 800,00 €            1 800,00 €      1 800,00 €            

3. Environmentálna politika 10 200 € 10 200 € 10 200 € 0 € 0 € 0 0 0 

O
p

atre
n

ie
 3

.1
 Zab

e
zp

e
če

n
ie

 stab
ility 

e
ko

lo
gických

 systé
m

o
v 

 3.1.1 výsadba zelene 
v intraviláne a extraviláne 
obce 

  počet drevín 
2019 - 
2024 

     5 000,00 €            5 000,00 €      5 000,00 €            

3.1.2 pravidelná údržba 
urbánnej zelene 

  počet opatrení 
2019 - 
2024 

     3 000,00 €            3 000,00 €      3 000,00 €            

3.1.3 vyčistenie Kátovského 
jazera 

  počet opatrení výhľadovo                -   €                       -   €                   -   €            

3.1.4 voda v intraviláne a 
extraviláne obce 

  počet akcií výhľadovo                -   €                       -   €                   -   €            

O
p

atre
n

ie
 3

.2
 

O
d

p
ad

o
vé

 

h
o

sp
o

d
árstvo

 

3.2.1 vybudovanie zberného 
dvora 

  zberný dvor výhľadovo                -   €                       -   €                   -   €            

3.2.2 ekovýchovné aktivity 
(napr. vyčisti si svoju obec“) 

  počet aktivít 
2019 - 
2024 

     1 200,00 €            1 200,00 €      1 200,00 €            
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3.2.3 zlepšenie odpadového 
hospodárstva a zvýšenia 
čistoty v obci  

 počet zberných nádob 
2019 - 
2024 

     1 000,00 €            1 000,00 €      1 000,00 €                        

O
p

atre
n

ie
 3

.3
 

En
viro

n
m

e
n

táln
a 

in
fraštru

ktú
ra 

3.3.1 dostavba a výstavba 
kanalizácie v obci  

  
dĺžka vybudovanej 

kanalizácie v m/ kapacita 
novovybudovanej kanalizácie 

výhľadovo                -   €                       -   €                   -   €       €   €   €  

Celkom 708 300 € 682 300 € 210 450 € 118 350 € 343 500 € 0 € 0 € 36 000 € 

                   

 
Ďalej uvádzame v prehľadných tabuľkách viaczdrojové finacovanie rozvojových politík obce Kátov.  Viaczdrojové finacovanie je uvádzané na úrovni 
jednotlivých opatrení. 
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Formulár F 3 Model viaczdrojového finacovania - intervenčná matica 
 

viaczdrojové finacovanie 

Prioritná oblasť  - 
hospodárska, cieľ 1.1 

Rozvojová 
dokumentácia celkové náklady 

verejné zdroje 

súkromné 
zdroje EU štát VUC obec spolu 

1.1.5 dokumenty k 
starostlivosti o dreviny - 
Generel zelene obce 
Kátov                   1 500,00 €             1 500,00 €                1 500,00 €    

 1.1.6 dokumentácia 
spracovania peších 
vychádzkových trás so 
sprievodnou drobnou 
infraštruktúrou                       500,00 €                500,00 €                   500,00 €    

1.1.7 dokumentácia pre 
rozvoj záchytných 
parkovacích plôch a 
statickej dopravy                       500,00 €                500,00 €                   500,00 €    

1.1.8 projektová 
dokumentácia 
cyklodopravnej trasy 
cykloEko (Holíč - Skalica - 
len časť k.ú. Kátov)                 10 000,00 €           10 000,00 €             10 000,00 €    

1.1.9 štúdia 
uskutočniteľnosti 
vyčistenia Kátovského 
jazera a jeho využiteľnosť                 10 000,00 €         7 500,00 €       2 500,00 €                 10 000,00 €    
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viaczdrojové finacovanie 

Prioritná oblasť  - 
hospodárska, cieľ 1.2 

Partnerstvá a 
informovannosť celkové náklady 

verejné zdroje 

súkromné 
zdroje EU štát VUC obec spolu 

1.2.1. informačný a 
orientačný systém v obci                   5 000,00 €         3 750,00 €       1 000,00 €            250,00 €                5 000,00 €    

 1.2.2 aktualizácia 
webstránok                       600,00 €                600,00 €                   600,00 €    

1.2.3 kamerový systém                   5 000,00 €             250,00 €       4 750,00 €                    5 000,00 €    

        

viaczdrojové finacovanie 

Prioritná oblasť  - 
hospodárska, cieľ 1.3 

Technická 
infraštruktúra celkové náklady 

verejné zdroje 

súkromné 
zdroje EU štát VUC obec spolu 

1.3.1 miestne 
komunikácie                 65 000,00 €       20 250,00 €       6 750,00 €       38 000,00 €             65 000,00 €    

 1.3.2 parkovacie miesta a 
spevnené plochy                  20 000,00 €           20 000,00 €             20 000,00 €    

1.3.3 záchytné parkoviská 
a prístupové komunikácie                 20 000,00 €           20 000,00 €             20 000,00 €    

1.3.5 cyklodopravná trasa 
Holíč - Skalica (CykloEko)              340 000,00 €     255 000,00 €     85 000,00 €               340 000,00 €    

1.4.1 vzdelávanie a 
poradenstvo                   1 200,00 €             1 200,00 €                1 200,00 €    
1.4.2 podpora rozvoja CR 
- propagačné činnosti                   3 000,00 €         2 250,00 €          600,00 €            150,00 €                3 000,00 €    
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viaczdrojové finacovanie 

Prioritná oblasť  - 
hospodárska, cieľ 1.4 
Rozvoj podnikania a 

služieb celkové náklady 

verejné zdroje 

súkromné 
zdroje EU štát VUC obec spolu 

1.4.1 vzdelávanie a 
poradenstvo                   1 200,00 €             1 200,00 €                1 200,00 €    

 1.4.2 podpora rozvoja 
cestovného ruchu - 
propagačné činnosti                    3 000,00 €         2 250,00 €          600,00 €            150,00 €                3 000,00 €    

        

        

viaczdrojové finacovanie 

Prioritná oblasť  - 
sociálna, cieľ 2.1 

Bývanie a vybavenosť celkové náklady 

verejné zdroje 

súkromné 
zdroje EU štát VUC obec spolu 

2.1.2 modernizácia 
obecného úradu a možné 
multifunkčné využitie                   1 200,00 €             1 200,00 €                1 200,00 €    

 2.1.3 rekonštrukcia 
domu smútku a okolia 
cintorína                  70 000,00 €       52 500,00 €     14 000,00 €         3 500,00 €             70 000,00 €    
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viaczdrojové finacovanie 

Prioritná oblasť  - 
sociálna, cieľ 2.2 šport 

a rekreácia celkové náklady 

verejné zdroje 

súkromné 
zdroje EU štát VUC obec spolu 

2.2.1 viacúčelové ihrisko 
pre voľnočasové aktivity 
obyvateľov                 30 000,00 €           30 000,00 €             30 000,00 €    

 2.2.3 drobný športovo 
rekreačný/odpočinkový 
mobiliár                     5 000,00 €             5 000,00 €                5 000,00 €    
2.2.4 označenie peších 
vychádzakových trás a 
sprievodnej infraštruktúry                   2 000,00 €             2 000,00 €                2 000,00 €    

        

viaczdrojové finacovanie 

Prioritná oblasť  - 
sociálna, cieľ 2.3 

Kultúra a spoločenský 
život v obci, ochrana 
kultúrneho dedičstva celkové náklady 

verejné zdroje 

súkromné 
zdroje EU štát VUC obec spolu 

2.3.1 podpora kultúrno-
spoločenských aktivít                 12 000,00 €           12 000,00 €             12 000,00 €    

 2.3.2 Kvetinové dni                  30 000,00 €         6 000,00 €     3 000,00 €                  9 000,00 €  
                        
21 000,00 €  

2.3.5 vytvoriť zbierkový 
fond                   1 000,00 €             1 000,00 €                1 000,00 €    

2.3.6 spracovanie 
monografie obce                 10 000,00 €             5 000,00 €                5 000,00 €  

                          
5 000,00 €  

2.3.7 ochrana lokálnych 
prvkov v obci                   1 800,00 €             1 800,00 €                1 800,00 €    
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viaczdrojové finacovanie 

Prioritná oblasť  - 
environmentálna, cieľ 

3.1 Zabezpečenie 
stability ekologických 

systémov celkové náklady 

verejné zdroje 

súkromné 
zdroje EU štát VUC obec spolu 

3.1.1 výsadba zelene v 
intraviláne a extraviláne 
obce                   5 000,00 €             5 000,00 €                5 000,00 €    

 3.1.2 pravidelná údržba 
urbánnej zelene                    3 000,00 €             3 000,00 €                3 000,00 €    

        

viaczdrojové finacovanie 

Prioritná oblasť  - 
environmentálna, cieľ 

3.2  Odpadové 
hospodárstvo celkové náklady 

verejné zdroje 

súkromné 
zdroje EU štát VUC obec spolu 

3.2.2 ekovýchovné 
aktivity                    1 200,00 €             1 200,00 €                1 200,00 €    

 3.2.3 zlepšenie 
odpadového 
hospodárstva a zvýšenia 
čistoty v obci                    1 000,00 €             1 000,00 €                1 000,00 €    
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7 ZÁVEREČNÁ ČASŤ 
 
Formulár č. Z 1 - Schválenie PHSR 

Schválenie PHSR 

Dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kátov 

− Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je 
strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade 
s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a 
zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného 
celku, na území ktorého sa obec nachádza. Dokument je 
štruktúrovaný podľa Metodiky na vypracovanie Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC (v zmysle 
novely Zákona NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 
rozvoja schválenej vládou SR 18. júna 2014).  

Spracovanie − Spracovanie PHSR bude vykonávať obec Kátov v partnerstve OZ 
Partnerstvo pre Horné Záhorie 

− Autorský kolektív: Ing. Zuzana Juríčková, PhD., Ing. Dagmar 
Michaličková, Ing. Erika Okániková 

− Obdobie spracovania: marec 2018 – september 2018. 

Prerokovanie − Prerokovanie v orgánoch samosprávy (výbory, komisie, rada). 

− Verejné pripomienkovanie č. 1: jún 2018 

− Verejné pripomienkovanie č. 2: august 2018 

− Verejné pripomienkovanie č. 3: septembner – október 2018 

Schválenie − Návrh na uznesenie zastupiteľstva – obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje PHSR obce Kátov na roky 2018-2024.  

Zdroj: vlastné spracovanie 
 



                                       PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE  KÁTOV_______________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

©Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z., Kopčany  

 
82 

 

 
Mapa č. 1:  Kataster obce Kátov  
 

 

Zdroj: Ortofotomapa Google maps 
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Mapa č. 2:  Historická mapa územia - mapa špeciálna 1:75 000 (rok 1938) 
 

 

 
Mapa č. 3: Historická mapa územia - mapa topografická 1:25 000 (rok 1955) 
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Mapa č. 4: Cyklomapa okolia obce Kátov 

 

 

 

Zdroj: http://skalica.oma.sk/cykloatlas 

 

http://skalica.oma.sk/cykloatlas
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Mapa č. 5: Zástavba v obci Kátov (intravilán) 

 

 
 
Zdroj: Mapový podklad mapa.zoznam.sk 
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Mapa č. 6: Doprava obec Kátov - širšie vzťahy  
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8 PRÍLOHY 
 
Súčasťou dokumentu sú nasledovné prílohy: 

− Formulár č. Ú 9 – Ex post hodnotenie predchádzajúceho PHSR 

− Formulár č. A 4 – Ex ante hodnotenie stavu projektovej pripravenosti 

− Formulár S1 – Stratégia rozvoja obce – sumárny prehľad 

− Formulár č. P 4  – Tabuľka na prípravu investičných projektov  

− Formulár č. F1 – Indikatívny rozpočet – pomocné tabuľky 
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Formulár č. Ú 9 – Ex-post hodnotenie predchádzajúcej PHSR 
 
Hodnotenie realizácie investičných projektov 2007-2017 
 
 

 
Názov investície - projektu 

(obec, okres) 
Číslo a názov aktivity 

 
 

Rok začiatku / 
ukončenia  

Objem  
finančných 
prostriedk
ov spolu v 

€ 

Finančné prostriedky podľa zdrojov (v EUR) 

Štátny 
rozpočet 

Rozpoč
et 

samo- 
správn

eho 
kraja 

Rozpočet 
obce v € 

Štátne 
účelové 
fondy 

Rozpočet 
EÚ 

Názov OP 
Súkr. (iné) 

zdroje 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
rekonštrukcia chodníka a 
živičných komunikácií v 
Kátove 

Aktivita 2.1.3. Dobudovanie 
verejných priestranstiev v 
obci  

2009 208783,49 52195,87  198630,79  156587,62 
PRV opatr 

3.4.2 
 

2 Oplotenie v MŠ  

Aktivita 2.1.2. Vhodná, 
efektívna a multifunkčná 
využiteľnosť objektu 
materskej školy 

2010 416,48   416,48     

3 Socha Kata  
Aktivita 2.1.3 Dobudovanie 
verejných priestranstiev v 
obci 

2010 3500    3500  
Program 
obnovy 
dediny 

 

4 
Záhorácko-Slovácky 
betlehem 

Aktivita 3.2.2. Podpora 
prezentácie tradícií 
 

9/2010 
16 150 16 15  807,5  13727,5 FMP  

1/2011 

 
5 

Miestna komunikácia IBV 
Žliabky – štrkový násyp 

Aktivita 2.1.3. Dobudovanie 
verejných priestranstiev v 
obci 

2011 
 

17478,42   17478,42     

6 Chodník v obci Kátov časť 
Chalupy 

Aktivita 2.1.3. Dobudovanie 
verejných priestranstiev v 
obci 

8/2011 4348,50   4348,50     
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7 
Výmena okien a dverí 
v budove MŠ  - I.časť 

Aktivita 2.1.2. Vhodná, 
efektívna a multifunkčná 
využiteľnosť objektu 
materskej školy 

2012 
 

3952,38   3952,38     

8 
Rekonštrukcia sústavy 
verejného osvetlenia -
svietidlá 

Aktivita 2.1.3. Dobudovanie 
verejných priestranstiev v 
obci 

2012 9952,36   9952,36     

9 
Rekonštrukcia sústavy 
verejného osvetlenia 

Aktivita 2.1.3. Dobudovanie 
verejných priestranstiev v 
obci 

2012 
 

9896,24   9896,24     

10 
Rekonštrukcia sústavy 
verejného osvetlenia 

Aktivita 2.1.3. Dobudovanie 
verejných priestranstiev v 
obci 

2012 
 

9954,94   9954,94     

11 
Výmena okien a dverí 
v budove MŠ – II.časť 

 Aktivita 2.1.2. Vhodná, 
efektívna a multifunkčná 
využiteľnosť objektu materskej 
školy 

2013 2985   2985     

12 
Výmena okien a dverí 
v budove MŠ – III.časť 

Aktivita 2.1.2. Vhodná, 
efektívna a multifunkčná 
využiteľnosť objektu materskej 
školy 

2013 8648   8648     

13 
Strecha na kabínach na 
ihrisku 

Aktivita 2.1.3. Dobudovanie 
verejných priestranstiev v obci 

2013 1934,27   1934,27     

14 Oplotenie Domu smútku 
Aktivita 2.1.3. Dobudovanie 

verejných priestranstiev v obci 
11/2013 

5047   5047     
1/2014 

15 
Chodníky v areáli MŠ 
a okolie sochy kata 

Aktivita 2.1.2 a 2.1.3 2014 9484,40   9484,40     

16 Maľovanie kabín na ihrisku 
Aktivita 2.1.3. Dobudovanie 

verejných priestranstiev v obci 
2014 495,3   495,3     

17 
oprava strechy na 
Materskej škole 

Aktivita 2.1.2. Vhodná, 
efektívna a multifunkčná 
využiteľnosť objektu 
materskej školy 

2014 7581,50   2587,50 5000.-  Úrad vlády  
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18 Oplotenie v MŠ 

Aktivita 2.1.2. Vhodná, 
efektívna a multifunkčná 
využiteľnosť objektu 
materskej školy 

2014 9530   9530     

19 Zateplenie MŠ 

Aktivita 2.1.2. Vhodná, 
efektívna a multifunkčná 
využiteľnosť objektu materskej 
školy 

2016 
 

24 911,46   24 911,46     

20 
Výmena okien a dverí na 
MŠ časť knižnica a vodáreň 

Aktivita 2.1.2. Vhodná, 
efektívna a multifunkčná 
využiteľnosť objektu materskej 
školy 

2016 1970   1970     

21 Vyčistenie Čierne more 
Aktivita 1.1.3 vyčistenie 
jazera 

 
2016 500        

22 
Výstavba miestnej 
komunikácie a chodníkov v 
IBV Žliabky 

Aktivita 2.1.3. Dobudovanie 
verejných priestranstiev v 
obci 

2016/2017 157 797, -   157 797,       

23 Oplotenie v MŠ 

Aktivita 2.1.2. Vhodná, 
efektívna a multifunkčná 
využiteľnosť objektu 
materskej školy 

2017 
 

9802   9802     

24 
Orezanie stromov pri 
jazere Hliníky 

Aktivita 1.2.2.  Zmapovať 
zeleň v obci, určiť ich 
zdravotný stav 

2017 1000   1000     

25 
Osvetlenie priechodu pre 
chodcov 

Aktivita 2.1.3. Dobudovanie 
verejných priestranstiev v 
obci 

2017 7379,08   7379,08     
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Hodnotenie realizácie neinvestičných projektov 2007-2017 
 

 
Názov investície - projektu 

(obec, okres) 
Číslo a názov aktivity 

 
 

Rok začatia Objem  
finančných 
prostriedk
ov spolu v 

€ 

Finančné prostriedky podľa zdrojov (v EUR) 

Rok dokončenia 
Štátny 

rozpočet 

Rozpoč
et 

samo- 
správn

eho 
kraja 

Rozpočet 
obce v € 

Štátne 
účelové 
fondy 

Rozpočet 
EÚ 

Názov OP 
Súkr. (iné) 

zdroje 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Kvetinové dni – Kátov 2007 

Aktivita 3.2.3. Regionálne 

podujatia 

2007 
3.562,56  332, - 2 865,56    

 
365,- 2007 

2 
Kvetinové dni – Kátov 2008 

Aktivita 3.2.3. Regionálne 
podujatia 

2008 
2 542,55  995,82 1.015,73    531, - 

2008 

 
3 Kvetinové dni – Kátov 2009 

Aktivita 3.2.3. Regionálne 
podujatia 

2009 
2 956,44  500, - 1 958,44    

498.- 
 2009 

4 
Podpora športových aktivít 
pre všetkých 2009 

Aktivita 3.2.3. Regionálne 
podujatia 

2009 
542,83  500, - 42,83     

2009 

5 
Detské ihrisko 

Aktivita 2.1.3. Dobudovanie 
verejných priestranstiev v 

obci 

2009 
2 065,84  1.800, - 265,84     

2009 

 Kvetinové dni – Kátov 2010 
Aktivita 3.2.3. Regionálne 

podujatia 

2010 
3 245,36   2 745,36    

500.-  
 2010 

6 
 
Oprava oplotenia 
viacúčelového ihriska 

Aktivita 2.1.3. Dobudovanie 

verejných priestranstiev v obci 

2011  
550,50 

 
 

250, - 
 

300,50 
    

2011 

7 Park v obci Kátov 
Aktivita 2.1.3. Dobudovanie 
verejných priestranstiev v 

obci 

2011 
824,96  200, - 124,96    

500.-  
 2011 
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8 Kvetinové dni – Kátov 2011 
Aktivita 3.2.3. Regionálne 

podujatia 

2011 
3 862,58  100, - 3 762,58     

2011 

9 Kvetinové dni – Kátov 2012 
Aktivita 3.2.3. Regionálne 

podujatia 

2012 
4 026,31  200, - 3 526,31    300.-  

2012 

10 Deň detí 
Aktivita 3.2.3. Regionálne 

podujatia 

2012 
362,02  250, - 112,02     

2012 

11 Kvetinové dni – Kátov 2013 
Aktivita 3.2.3. Regionálne 

podujatia 

2013 
3 465,-   2 965,-    

500.- 
 2013 

12 Deň detí 1. jún 2013 
Aktivita 3.2.3. Regionálne 

podujatia 

2013 
315,40  200, - 115,40     

2013 

13 
Obnova kamenných rigolov 
a zelene v obci Kátov – 
revitalizácia obce  

Aktivita 2.1.3. Dobudovanie 
verejných priestranstiev v 

obci 

2013 
451,20  200, - 251,20     

2013 

14 Kvetinové dni – Kátov 2014 
Aktivita 3.2.3. Regionálne 

podujatia 

2014 
3.850, -  200, - 3.650, -     

2014 

15 Deň detí v Kátove 
Aktivita 3.2.3. Regionálne 

podujatia 

2014 
1.259,54  200, - 1059,54     

2014 

16 
Rozvoj voľnočasových 
športových aktivít v obci 

Aktivita 3.2.3. Regionálne 
podujatia 

2014 
1.240, -  200, - 1.040, -     

2014 

17 Kvetinové dni – Kátov 2015 
Aktivita 3.2.3. Regionálne 

podujatia 

2015 
5.450, -  200, - 4 750,-    

500.- 
 2015 

18 Deň detí 
Aktivita 3.2.3. Regionálne 

podujatia 

2015 
1.029,50  200, - 829,50     

2015 

19 Kvetinové dni – Kátov 2016 
Aktivita 3.2.3. Regionálne 

podujatia 

2016 
6.330, -  200, - 5 630,-    

500.- 
 2016 

20 Deň detí 2016 
Aktivita 3.2.3. Regionálne 

podujatia 

2016 
725,79  200, - 525,79     

2016 

21 Kvetinové dni – Kátov 2017 
Aktivita 3.2.3. Regionálne 

podujatia 

2017 
3 307,-  600, - 2 707,-     

2017 
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22 Deň detí 2017 
Aktivita 3.2.3. Regionálne 

podujatia 

2017 
900.-  300.- 600.-     

2017 

23 Obnova nábytku v MŠ 

Aktivita 2.1.2. Vhodná, 

efektívna a multifunkčná 

využiteľnosť objektu materskej 

školy 

2017 

826,-   326,-    
500.- 

 2017 
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Formulár S1 Stratégia rozvoja obce – sumárny prehľad 

Vízia rozvoja obce Kátov na roky 2018 – 2024 
 

Víziou obce Kátov je vybudovať obec ako malebnú, čistú, bezpečnú obec vidieckeho charakteru (zachovanie rázu obce) medzi dvoma mestami, ktorá 
poskytuje kvalitný život miestnemu obyvateľstvu s vysokým štandardom bývania, má dobudovanú infraštruktúru, so zabezpečenými priestormi pre aktívne 
trávenie voľného času, spolkovú a kultúrnu činnosť podporujúcu súdržnosť obyvateľstva, v príťažlivom prírodnom prostredí využívajúcu miestny prírodný 
a kultúrny potenciál, dobre dostupnú a priateľsky orientovanú aj pre návštevníkov. 
Obec, ktorá sa stane domovom a miestom pre plnohodnotný život všetkých jej obyvateľov a do ktorej sa budú jej pôvodní obyvatelia radi vracať. 

  

Strategický cieľ rozvoja obce Kátov: V roku 2024 bude obec Kátov kvalitným priestorom pre bezpečnejší a zdravší život so zachovanou identitou obce s novými aktivitami trávenia voľného 
času obyvateľstva ako aj návštevníkov obce. 

1. Prioritná oblasť – hospodárska politika 2. Prioritná oblasť – sociálna politika 3. Prioritná oblasť – environmentálna politika 

Cieľ 1.1 Cieľ 1.2. Cieľ 1.3 Cieľ 1.4 Cieľ 2.1. Cieľ 2.2. Cieľ 2.3 Cieľ 3.1. Cieľ 3.2. Cieľ 3.3. 

Rozvojová 
dokumentácia 
 
Zabezpečenie 
plánovacej 
a projektovej 
pripravenosti na 
rozvoj obce   

Partnerstvá 
a informovanosť 
 
Zlepšenie 
informovanosti  
a spolupráce 
v obci   
 

Technická 
infraštruktúra 
 
Zlepšenie stavu 
technickej 
infraštruktúry 
a zabezpečenie 
kvalitných 
podmienok pre 
rozvoj 

Rozvoj podnikania 
a služieb 
 
Vytvárať vhodné 
podmienky na 
rozvoj 
podnikateľských 
aktivít v obci 
a propagovať obec  

Bývanie 
a vybavenos
ť 
 
Vytvoriť 
podmienky 
pre kvalitné 
bývanie 

Šport 
a rekreácia 
 
Vytvoriť 
kvalitné 
podmienky 
trávenia 
voľného 
času a 
športu 

Kultúra 
a spoločenský 
život v obci, 
ochrana 
kultúrneho 
dedičstva 
 
Rozvoj kultúry 
a spoločenské
ho života v 
obci 

Zabezpečenie 
stability 
ekologických 
systémov 
 
Zabezpečenie 
ekologickej 
stability na 
území obce 

Odpadové 
hospodárstvo 
 
Čistá obec  
a zvýšenie 
povedomia 
u obyvateľstva 
v odpadovom 
hospodárstve 

Environmentálna 
infraštruktúra 
 
Dobudovať enviro 
infraštruktúru 
v intraviláne obce 

Opatrenia/aktivity Opatrenia/ 
aktivity 

Opatrenia/ 
aktivity 

Opatrenia/aktivity Opatrenia/ 
aktivity 

Opatrenia/ 
aktivity 

Opatrenia/ 
aktivity 

Opatrenia/ 
aktivity 

Opatrenia/ 
aktivity 

Opatrenia/aktivity 
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1.1.1 Územný 
plán (dokončenie, 
aktualizácia každé 
4 roky) 
1.1.2 Vysporiad
anie pozemkov pre 
nové lokality IBV 
1.1.3 Vysporiad
anie pozemkov pod 
futbalovým 
ihriskom 
1.1.4 Majetkové 
vysporiadanie 
budovy obecného 
úradu 
1.1.5 Dokument
y  k starostlivosti 
o dreviny- Generel 
zelene obce Kátov 
1.1.6 Dokument
ácia spracovania 
peších 
vychádzkových trás 
1.1.7 Dokument
ácia pre rozvoj 
záchytných 
parkovacích plôch 
a statickej dopravy 
1.1.8 Projektová 
dokumentácia 
cyklodopravnej 
trasy cykloEko 
(Holíč – Skalica – 
len časť k.ú. Kátov 

1.2.1 informačný 
a orientačný 
systém v obci 
 
1.2.2 aktualizácia 
web stránok 
(sekcia 
návštevník) 
 
1.2.3 kamerový 
systém 

1.3.1 miestne 
komunikácie 
1.3.2 parkovacie 
miesta 
a spevnené 
plochy 
1.3.3 záchytné 
parkoviská 
a prístupové 
komunikácie 
1.3.4 inžinierske 
siete pre nové 
IBV  
1.3.5 
Cyklodopravná 
trasa Holíč – 
Skalica 
(CykloEko) 
vybudovanie 
cyklochodníka 
v k.ú. Kátov 
vrátane 
sprievodnej 
infraštruktúry 
 
 

1.4.1 vzdelávanie 
a poradenstvo 
1.4.2 podpora 
rozvoja cestovného 
ruchu – propagačné 
činnosti 

2.1.1. nové 
IBV 
2.1.2 
modernizáci
a obecného 
úradu  
a možné 
multifunkčn
é  
2.1.3 
rekonštrukci
a domu 
smútku  
a okolia 
cintorína 
 

2.2.1 
viacúčelové 
ihrisko pre 
voľnočasové 
aktivity 
obyvateľov 
2.2.2.  
futbalové 
ihrisko 
2.2.3 drobný 
športovo 
rekreačný 
mobiliár 
(odpočinkov
é lavičky, 
oddychové 
vybavenie, 
sprievodná 
cyklistická 
infraštruktúr
a) 
2.2.4 
označenie 
peších 
vychádzkový
ch trás 
a sprievodne
j 
infraštruktúr
y 
2.2.5 
využitie 
Kátovského 
jazera pre 

2.3.1 podpora 
kultúrno-
spoločenských 
aktivít 
2.3.2 
Kvetinové dni 
2.3.3 
vytvorenie 
kultúrneho 
stánku (miesta 
pre 
stretávanie sa) 
2.3.4 vytvoriť 
pamätný dom 
– múzeum 
(prezentácia 
tradícií 
a obce) 
2.3.5 vytvoriť 
zbierkový fond  
2.3.6 
spracovanie 
monografie 
obce 
2.3.7 ochrana 
lokálnych 
prvkov v obci 
(stromy, 
vybrané 
domy, 
krajinné 
štruktúry), 
vzdelávanie 
a regulácia 

3.1.1 výsadba 
zelene 
v intraviláne 
a extraviláne 
obce 
3.1.2 
pravidelná 
údržba 
urbánnej 
zelene 
3.1.3 
vyčistenie 
Kátovského 
jazera 
3.1.4 voda 
v intraviláne 
a extraviláne 
obce 

3.2.1 
vybudovanie 
zberného 
dvora 
3.2.2 
ekovýchovné 
aktivity (napr. 
vyčisti si svoju 
obec“) 
3.2.3 
Zlepšenie 
odpadového 
hospodárstva 
a zvýšenia 
čistoty v obci 
(kompostovan
ie, 
eliminovanie 
čiernych 
skládok 
biologicky 
rozložiteľného 
odpadu, 
opatrenia na 
elimináciu  
psích 
exkrementov 
na verejných 
priestranstvác
h) 

3.3.1 dostavba 
a výstavba 
kanalizácie v obci  
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1.1.9 Štúdia 
uskutočniteľnosti 
vyčistenia 
Kátovského jazera 
a jeho využiteľnosť  
1.1.10 Majetkové 
vysporiadanie 
pozemkov pre 
zberný dvor 
1.1.11 Architekto
nické štúdie (návrh 
na komplexné 
riešenie areálu MŠ 
a susednej 
infraštruktúry 
zastávky s 
funkciami) 
1.1.12 Opatrenia 
pre zachovanie 
cestného 
prepojenia obce 
smer na  Holíč 
(cesta III/1127 
k stykovej 
križovatke s cestou 
II/426) pre 
motorovú dopravu 

rekreáciu 
 
 

urbanizmu 
obce 
(zachovanie 
urbanistickéh
o rázu obce – 
zachovať 
charakter 
obce, 
jednotné 
výšky plotov 
a pod.) 
edukácia 
a regulácia 
k zeleni (čo 
patrí do 
zelene v rámci 
tohto 
prostredia 
a čo nie, 
náhradné 
plochy) 
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Možnosti viaczdrojového finacovania pre jednotlivé rozvojové politiky obce Kátov   
 
Oblasť/politika Opatrenie/aktivita Poskytovateľ 

dotácie 
Názov programu Termín výzvy Web stránka 

 

Hospodárska Kátovské jazero (štúdia 
uskutočniteľnosti)  

Environmentálny 
fond 
Interreg 

 Nie je indikovaný http://www.envirofond.sk/ 

Miestne komunikácike a 
parkoviská (dokumentácia)  

MAS Partnerstvo pre 
Horné Záhorie o.z. 

Stratégia CLLD 
(PPHZ o.z.) 

Nie je indikovaný https://www.mas-hornezahorie.sk/ 

 

Oblasť/politika Opatrenie/aktivita Poskytovateľ dotácie Názov programu Termín výzvy Web stránka 
 

Sociálna 
 
 

Dom smútku  Ministerstvo financií 
SR 

min 1 000 € - 
max13 500 € 

od 1. 1. do 31.3 2018 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11664 

Granty na kultúru, sociálne a 
zdravotné projekty 

Trnavský 
samosprávny kraj 

minimálna výška 
je 500 EUR 

do 29.3.2018 https://www.trnava-vuc.sk/menu-vlavo-dokumenty-a-
vyzvy 

Granty pre podporu mládeže Trnavský 
samosprávny kraj 

minimálna výška 
je 500 EUR 

do 29.3.2018 https://www.trnava-vuc.sk/poskytovanie-dotacii-pre-
podporu-mladeze technické zabezpečenie mládežníckych 
organizácií najmä na údržbu a prevádzku ich zariadení  

Granty na šport Trnavský 
samosprávny kraj 

min 500 EUR do 29.3.2018 https://www.trnava-vuc.sk/ 

Kultúrny stánok MAS partnerstvo pre 
Horné Záhorie o.z. 

Stratégia CLLD 
(PPHZ o.z.) 

Nie je indikovaný https://www.mas-hornezahorie.sk/ 

Multifunkčné ihrisko 
 

Úrad vlády SR  Podpora športu  3.1.2018  http://www.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2018/ 

Detské ihrisko 
 

Úrad vlády SR  Podpora športu  3.1.2018  http://www.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2018/ 

Drobný športový mobiliár Úrad vlády SR  Podpora športu  3.1.2018 http://www.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2018/ 

Detské ihrisko Slovenská agentúra 
životného prostredia 

Program obnovy 
dediny 

10. september  (do 
31.oktobra 2018) 

http://www.obnovadediny.sk/dotacie/ronk-2019 
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Oblasť/politika Opatrenie/aktivita Poskytovateľ 
dotácie 

Názov programu Termín výzvy Web stránka 
 

Environmentálna Zberný dvor  Environmentálny 
fond 

zlepš. triedeného 
zberu a vybudov. 
zberných dvorov  

do 31.10.2018 http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie 

Kátovské jazero Environmentálny 
fond 

Prieskum, výskum 
a vývoj zameraný 
na zisťovanie a 
zlepšenie stavu ŽP 

sledovanie, prieskum a vývoj  
kontinuity riek a biotopov, 
spojitosti mokradí a inundácií 
a na zlepšenie prietoku 
vodného toku do 31.10.2018 

http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie 

Výsadba zelene v obci, 
stromoradí v krajine 

SAŽP Zelené obce min 5 000 EUR a 
max 16 500 EUR. 

Zelené obce Slovenska - 
Podpora biodiverzity prvkami 
zelenej infraštruktúry 
v obciach – predpoklad 
8/2018 

http://www.sazp.sk/projekty-eu/zelene-obce-
slovenska.html 

Výsadba zelene Slovenská agentúra 
životného prostredia 

Program obnovy 
dediny 

predpoklad september-
október 2018 

http://www.sazp.sk/novinky/program-obnovy-
dediny-2018.html 

Revitalizácia verej. 
priestranstiev,  zber 
triedeného odpadu 

Slovenská agentúra 
životného prostredia 

Program obnovy 
dediny 

predpoklad september-
október 2018 

http://www.sazp.sk/novinky/program-obnovy-
dediny-2018.html 

Zber triedeného odpadu Slovenská agentúra 
životného prostredia 

Program obnovy 
dediny 

predpoklad september -
október 2018 

http://www.sazp.sk/novinky/program-obnovy-
dediny-2018.html 

 Zhodnocovanie odpadu   Slovenská agentúra 
životného prostredia 

Program obnovy 
dediny 

Od 31.8.2018 do 31.10.2018 
Max 8 000 EUR 

http://www.sazp.sk/novinky/program-obnovy-
dediny-2018.html 

Kátovské jazero Prieskum výskum a 
vývoj zameraný na 
zisťovanie a zlešenie 
stavu ŽP EF/2018/2 

Mapovanie a 
prieskum zdrojov 
znečistenia, hodn. 
množstva povrch. 
a podpovrch. vôd 

do 31.10.2018 Max 200 000 EUR 

Kátovské rameno a jazero Ochrana prírody a 
krajiny EF/2018/4 

ochrana prirodz. 
druhového 
zloženia 
ekosystémov 

Od 31.8.2018 Max 200 000 EUR 
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Formulár P4 – projektové zámery investičných projektov 

 

Základné údaje o projektovom zámere 

Názov projektu Cyklotrasa Holíč – Skalica (CykloEko) 
II. etapa 
 

Garant CykloEko – združenie obcí, obec Kátov 

Kontaktná osoba garanta Predseda združenia CykloEko, starostka obce 

Partneri garanta (spolupráca s......) Mesto Holíč, obec Kátov, obec Vrádište, mesto 
Skalica 

Začatie - ukončenie projektu (MM.RR – 
MM.RR) (alebo len v rokoch) 

2018 - 2023 

Stav projektu pred realizáciou Cyklodopravná trasa Holíč-Skalica je projektom 
mikroregionálneho združenia CykloEko, ktoré 
združuje mesto Holíč a Skalica a obce Kátov 
a Vrádište, obce a mestá cez ktorých katastre  bude 
táto cyklodopravná trasa viesť. Plánovanie 
a realizácia cyklodopravnej trasy sa uskutočňuje za 
účelom vytvorenia bezpečného dopravného 
prepojenia pre nemotorovú dopravu  pre obyvateľov 
daného regiónu pre dochádzku za zamestnaním a za 
verejnými službami. V roku 2018 Trnavský 
samosprávny kraj poskytol združeniu CykloEko 
dotáciu vo výške 37.560 EUR na spracovanie 
dokumentácie pre územné rozhodnutie, v PD boli 
identifikované dotknuté pozemky v jednotlivých k.ú. 
(Holíč, Kátov, Vrádište, Skalica). Celá trasa bola 
rozdelená na etapy podľa jednotlivých k.ú. 
Predpokladom je, že realizácia vybudovania 
cyklotrasy v k.ú. Skalica a Holíč bude financované 
s prispením fondov EU (IROP), pre financovanie trasy 
v k.ú. Kátov a Vrádište bude nutné nájsť iné zdroje 
EU (programy EU). 

Cieľ projektu Vybudovanie bezpečnej nemotorovej dopravnej 
trasy medzi Holíčom a Skalicou, ktorá umožní 
miestnym obyvateľom prepravu do zamestnania 
a k verejným službám. Obyvatelia obce Kátov ju 
budú využívať hlavne na prepravu do miest za 
zamestnaním alebo za verejnými službami (školy, 
zdravotné služby, sociálne služby a pod.) 

Výstupy projektu Vybudovanie cyklo chodníka v k.ú Kátov o dĺžke: 
1,253 km so sprievodnou infraštruktúrou 
(osvetlenie, stojany na bicykle pri železničnej stanici 
Kátov, dopravné značenie) (SO 01.2 od železničnej 
stanice Kátov po dobočňu na Vrádište) 
Lávka pre cyklistov cez vodný kanál (SO 02.2) 

Užívatelia projektu Obyvatelia obcí Kátov, Vrádište, Holíč, Skalica a širšie 
okolie 

Indikátory monitoringu projektu Zlepšenie bezpečnosti prepravy obyvateľov 
nemotorovou dopravou (bicyklami). 
Zníženiu počtu cyklistov na hlavných cestných 
komunikáciách (mimo intravilánu obce). 
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riziká Nevysporiadanie pozemkov 
Nezískanie stavebného povolenia 
Nezískanie finančných zdrojov na realizáciu 
Zlá koordinácia realizácie jednotlivých etáp výstavby 
cyklo chodníka 

poznámky Prioritná oblasť: hospodárska politika 
Cieľ 1.3: Technická infraštruktúra 
Opatrenie: 1.3.5 cyklodopravná trasa Holíč – Skalica 
(CykloEko) 
Úspešnosť realizácie celého zámeru je podmienená 
úzkou spoluprácou obcí v združení CykloEko 
a úspechom získania externých finančných zdrojov 
pre realizáciu projektu. 

 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik/etapa Súčinnosť iného subjektu Termín (mesiac/rok 
Identifikácia dotknutých 
pozemkov projektom v k.ú. Kátov 

CykloEko 2018 

Majetkové vysporiadanie, 
vysporiadanie užívateľského práva 
k záberu pozemkov 

CykloEko, mesto Holíč, mesto 
Skalica, obec Vrádište 

2018-2019 

PD pre stavebné povolenie CykloEko 2019 

Získanie finančných zdrojov na 
realizačnú časť projektu – 
stavebné práce 

CykloEko Nie je identifikovaný 

Stavebné práce SO 01.2, SO 02.2 Cyklo Eko, mesto Holíč, obec 
Vrádište 

Nie je identifikovaný 

 
 

Financovanie projektu 

Rozpočet projektu v EUR  
Druh výdavku Termín 

(rok) 
Náklady 
spolu 
(EUR) 

Z toho verejné zdroje Iné zdroje (napr. 
súkromné) EU ŠR VUC Obec 

Majetkové 
vysporiadanie  
pozemkov pod 
cyklotrasu v k.ú. 
Kátov – II. etapa 

2018 -
2019 

-     Nie je 
rozpočtované 

PD pre stavebné 
povolenie  

2019  
 

    Rozpočet - 
EkoCyklo 

Realizácia 
stavby II. etapa 

Nie je 
určený 

339.797, 
- 

254.847, 
75 

84.949, 
25 
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Základné údaje o projektovom zámere 

Názov projektu Chodník pre peších v lokalite Kopanice II. 
etapa 
 

Garant Obec Kátov 

Kontaktná osoba garanta starostka obce 

Partneri garanta (spolupráca s......)  

Začatie - ukončenie projektu (MM.RR – 
MM.RR) (alebo len v rokoch) 

2019 

Stav projektu pred realizáciou Chodník na hlavnej ulici (prístup do dediny od 
Vrádišťa) pri pôvodnej zástavbe rodinných domov. 
Technický stav chodníka je v nevyhovujúcom stave.  

Cieľ projektu Zrekonštruovať miestnu komunikáciu – chodník pre 
peších, ktorý zabezpečuje prechod pre obyvateľov 
od železničnej stanice a od časti Hliníky do stredu 
obce k materskej škole.  
Zlepšenie technického stavu povrchu chodníka. 
Zlepšenie estetického vzhľadu miestnej komunikácie.  

Výstupy projektu Zrekonštruovaných 650 m chodníka 
 

Užívatelia projektu Obyvatelia obce, návštevníci obce 

Indikátory monitoringu projektu Zvýšenie bezpečnosti v obci pre peších 

riziká Nedostatočná príprava projektu (majetkové 
vysporiadanie, projektová dokumentácia) 

poznámky Prioritná oblasť: hospodárska politika 
Cieľ 1.3: technická infraštruktúra 
Opatrenie: 1.3.1 miestne komunikácie 
Projektový zámer do výzvy MAS (SCLLD) 

 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik/etapa Súčinnosť iného subjektu Termín (mesiac/rok) 
Majetkové vysporiadanie, 
zabezpečenie užívateľského 
stavu – nájomné zmluvy 

Majitelia pozemkov 2018/2019 

Projektová dokumentácia, 
výkaz a výmer 

projektant 2019 

Stavebné povolenie/ohlásenie 
drobnej stavby 

 2019 

Výber dodávateľa (VO)  2019 

Realizácia stavby Zhotoviteľ diela 2019-2020 

 

Financovanie projektu 

Rozpočet projektu v EUR  

Druh 
výdavku 

Termín 
(rok) 

Náklady 
spolu 
(EUR) 

Z toho verejné zdroje Iné zdroje 
(napr. 
súkromné) 

EU ŠR VUC Obec 

Projektová 
dokumentácia 

2018 500, -    500, -  
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Realizácia 
projektu – 
stavebné 
práce 

2018 
/2019 

60.000, - 22.950, - 4.050, -  33.000, -  

 
 
 
 

Základné údaje o projektovom zámere 

Názov projektu Rekonštrukcia Domu smútku - Kátov 
 

Garant Obec Kátov 

Kontaktná osoba garanta starostka obce 

Partneri garanta (spolupráca s......) Ing. Pavol Pálka - projektant 

Začatie - ukončenie projektu (MM.RR – 
MM.RR) (alebo len v rokoch) 

2019/2020 

Stav projektu pred realizáciou Jednopodlažný, samostatne stojaci objekt, 
postavenými nevyhovujúcimi technologickými 
postupmi, nevyhovuje požiadavkám teplo 
technických noriem, nevyhovujúci stav konštrukcie 
rovnej strechy. Objekt je využívaný na smútočné 
obrady.  

Cieľ projektu Zlepšenie technického stavu domu smútku a plochy 
pre domom smútku. Zníženie energetickej 
náročnosti prevádzky objektu. Zlepšenie vzhľadu 
verejnej budovy. Realizované budú stavebné aktivity 
v 2 stavebných objektoch:  
SO1: Dom smútku – výmena pôvodných okien 
a dverí, domurovanie nových priečok , rekonštrukcia 
omietok, klampiarske práce – zvody, žľaby, 
klampiarske práce na streche, odkapový chodník, 
nové priečky v interiéri, výmena bleskozvodu 
SO2: Spevnené plochy-zámková dlažba 

Výstupy projektu Rekonštruovaný objekt – 1 (zastavaná plocha 
objektu 114,75 m2) 
Rekonštruovaná spevnená plocha pred domov 
smútku (zámková dlažba) o výmere 229 m2 

Užívatelia projektu Obyvatelia obce 

Indikátory monitoringu projektu Zníženie nákladov na prevádzku objektu. Zlepšenie 
vzhľadu objektu. 

riziká Nedostatočné zdroje vo verejnom rozpočte 

poznámky Prioritná oblasť: sociálna politika 
Cieľ 2.1.: Bývanie a vybavenosť 
Opatrenie: 2.1.3 rekonštrukcia domu smútku 
a okolia cintorína 
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Realizácia projektu 

Fáza/míľnik/etapa Súčinnosť iného subjektu Termín (mesiac/rok) 
Projektová dokumentácia pre 
stavebné povolenie 

projektant 12/2015 

Výber dodávateľa pre realizáciu 
projektu  

 1-12/2019 

Realizácia stavebných prác Zhotoviteľ stavby 12/2019 – 12/2020 

 

Financovanie projektu 

Rozpočet projektu v  EUR  

Druh 
výdavku 

Termín 
(rok) 

Náklady 
spolu 
(EUR) 

Z toho verejné zdroje Iné zdroje 
(napr. 
súkromné) 

EU ŠR VUC Obec 

stavebné 
práce SO1 

2020  50.000    50.000  

Stavebné 
práce SO2 

2020 20.000    20.000  

 
 
 

Základné údaje o projektovom zámere 

Názov projektu Výsadba zelene v intraviláne obce 
 

Garant Obec Kátov 

Kontaktná osoba garanta starostka obce 

Partneri garanta (spolupráca s......)  

Začatie - ukončenie projektu (MM.RR – 
MM.RR) (alebo len v rokoch) 

2019 

Stav projektu pred realizáciou Urbánna zeleň v obci vyžaduje priebežnú 
údržbu a obnovu, príp. doplnenie.   

Cieľ projektu Zabezpečiť stabilitu urbánnej zelene v intraviláne 
obce  

Výstupy projektu Výsadba novej zelene 
 

Užívatelia projektu Obyvatelia obce, návštevníci obce 

Indikátory monitoringu projektu Zlepšenie vzhľadu obce, zvýšenie počtu stromov v 
obci 

riziká Nedostatočné plánovanie – posúdenie stavu zelene, 
návrhy, nedostatočná starostlivosť po skončení 
projektu – zabezpečenie pravidelných zálievok 
vysádzaných stromčekov 

poznámky Prioritná oblasť: hospodárska politika 
Cieľ 1.1: Rozvojová dokumentácia 
Opatrenie 1.1.5 Dokumenty starostlivosti o dreviny 
 
Prioritná oblasť: environmentálna 
Cieľ 3.1: Zabezpečenie stability ekologických 
systémov 
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Opatrenie: 3.1.1 výsadba zelene v intraviláne 
a extraviláne obce 

 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik/etapa Súčinnosť iného subjektu Termín (mesiac/rok) 
Dokumenty k starostlivosti 
o dreviny (štúdia mapujúca zeleň 
v obci a návrhy) 

Krajinný architekt 2019 

Dokumentácia k výsadbe zelene – 
výkaz a výmer 

Krajinný architekt 2019 

Výber dodávateľa (Verejné 
obstarávanie) 

 2019 

Výsadba zelene 
 

 2019/2020 

 

Financovanie projektu 

Rozpočet projektu v EUR  

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady 
spolu 
(EUR) 

Z toho verejné zdroje Iné zdroje 
(napr. 
súkromné) 

EU ŠR VUC Obec 

Projektová 
dokumentácia 

2018 500, -    500, -  

Realizácia 
výsadby zelene 

2018 
/2019 

4.500, -    4.500, -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                     ____________________     PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE  KÁTOV 

___________________________________________________________________________ 

©Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z., Kopčany  

 
106 

Formulár F1 – Indikatívny rozpočet – pomocné tabuľky 
 

  

Rok 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 O
p

atren
ie 1

.1
 R

o
zvo

jo
vá d

o
ku

m
e

n
tácia 

1.1.1 Územný plán       4 000,00                

1.1.5 dokumenty k starostlivosti o 
dreviny- Generel zelene obce Kátov                    1 500,00              

1.1.6 dokumentácia spracovania peších 
vychádzkových trás so sprievodnou 
drobnou infraštruktúrou 

                               500,00            

 1.1.7 Dokumentácia pre rozvoj 
záchytných parkovacích plôch a statickej 
dopravy                                500,00            

 1.1.8 Projektová dokumentácia 
cyklodopravnej trasy cykloEko (Holíč – 
Skalica – len časť k.ú. Kátov                  10 000,00              

1.1.9 Štúdia uskutočniteľnosti vyčistenia 
Kátovského jazera a jeho využiteľnosť                     10 000,00          

O
p

atren
ie 1

.2
 

P
artn

erstvá a 

in
fo

rm
o

van
o

sť 

1.2.1 informačný a orientačný systém v 
obci                    2 500,00                            2 500,00            

1.2.2 aktualizácia webstránok                        100,00                               100,00                       100,00                            100,00                         100,00                      100,00    

1.2.3 kamerový systém                       2 500,00                         2 500,00        O
p

atren
ie 

1
.3

 

Tech
n

ická 

in
fraštru

ktú
raa 

1.3.1 miestne komunikácie 
                 65 000,00              

1.3.2 parkovacie miesta a spevnené 
plochy                           20 000,00            

1.3.3 záchytné parkoviská a prístupové 
komunikácie                     20 000,00          
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1.3.5 Cyklodopravná trasa Holíč – Skalica 
(CykloEko) vybudovanie cyklochodníka v 
k.ú. Kátov vrátane sprievodnej 
infraštruktúry                          340 000,00        O

p
atren

ie 
1

.4
 

R
o

zvo
j 

p
o

d
n

ikan
ia a slku

žieb
 

1.4.1 vzdelávanie a poradenstvo 

                      200,00                               400,00                       400,00                            200,00        

1.4.2 podpora rozvoja cestovného ruchu 
– propagačné činnosti 

                   1 500,00                            1 500,00            

Spolu za I. hospodársku politiku       4 000,00                   80 800,00                          25 500,00                  33 000,00                     342 800,00                         100,00                      100,00    

 
 

  

Rok 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

O
p

atre
n

ie
 2

.1
 

B
ývan

ie
 a 

vyb
ave

n
n

o
sť 

2.1.2 modernizácia obecného úradu  a 
možné multifunkčné využitie                        25 000,00                25 000,00          

2.1.3 rekonštrukcia domu smútku  a okolia 
cintorína  

                        70 000,00        

O
p

atre
n

ie
 2

.2
 Šp

o
rt a 

re
kre

ácia 

2.2.1 viacúčelové ihrisko pre voľnočasové 
aktivity obyvateľov                        30 000,00            

2.2.3 drobný športovo 
rekreačný/odpočinkový mobiliár 
(odpočinkové lavičky, sprievodná 
cyklistická infraštruktúra)                  2 500,00                         2 500,00            

2.2.4 označenie peších vychádzkových trás 
a sprievodnej infraštruktúry                  1 000,00                         1 000,00            

O
p

atre

n
ie

 2
.3

 

ku
ltú

ra 

a 

sp
o

lo
če

n
ský 

živo
t v 

o
b

ci, 

o
ch

ran
a 

ku
ltú

rn

e
h

o
 

d
e

d
ičst

va 

2.3.1 podpora kultúrno-spoločenských 
aktivít 

                 2 000,00                         2 000,00                  2 000,00                       2 000,00                    2 000,00                2 000,00    
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2.3.2 Kvetinové dni                  5 000,00                         5 000,00                  5 000,00                       5 000,00                    5 000,00                5 000,00    

2.3.5 vytvoriť zbierkový fond                          1 000,00            

2.3.6 spracovanie monografie obce                  2 500,00                         7 500,00            

2.3.7 ochrana lokálnych prvkov v obci 
(stromy, vybrané domy, krajinné 
štruktúry) vzdelávanie a regulácia 
urbanizmu obce.....                     1 800,00          

Spolu za II. sociálnu politiku                  -                  13 000,00                       74 000,00                33 800,00                    77 000,00                    7 000,00                7 000,00    

 

  

Rok 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

O
p

atre
n

ie
 

3
.1

 

Zab
e

zp
e

če
n

i

e
 stab

ility 

e
ko

lo
gickýc

h
 systé

m
o

v 

 3.1.1 výsadba zelene v intraviláne 
a extraviláne obce 

                 1 000,00                         1 000,00                  1 000,00                       1 000,00                    1 000,00      

3.1.2 pravidelná údržba urbánnej zelene                     500,00                             500,00                     500,00                          500,00                       500,00                    500,00    O
p

atre
n

ie
 3

.2
 

O
d

p
ad

o
vé

 

h
o

sp
o

d
árstvo

 

3.2.2 ekovýchovné aktivity (napr. vyčisti si 
svoju obec“)                     200,00                             200,00                     200,00                          200,00                       200,00                    200,00    

3.2.3 zlepšenie odpadového hospodárstva 
a zvýšenia čistoty v obci                           1 000,00            

Spolu za III. environmentálnu politiku 0 1700 2700 1700 1700 1700 700 

 
 
 


