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Základné informácie 

 

 

Názov obce Sokolovce 

Adresa obce 922 31  Sokolovce, Piešťanská 234/84 

Okres Piešťany 

Starosta obce Ing. Marián Dóczy 

Kontakt 0907 704 271 / starosta@sokolovce.sk 

Územný plán obce/schválený dňa UPN ZaD č.2 VZNč.1/2008 zo 7.2.2018 

PHSR obce schválený dňa 27.10.2014 

Aktualizácia PHSR/schválená dňa - 
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Obec Sokolovce leží v západnej časti Slovenska, v strednej časti Trnavského samosprávneho 

kraja, cca 7 km južne od okresného mesta Piešťany.  

Rozlohou i počtom obyvateľov patrí medzi malé obce s počtom obyvateľov do 2000,  

v súčasnosti má 1310 obyvateľov (31.12.2017). Rozloha katastrálneho územia je 657,4 ha. 

Priemerná hustota obyvateľstva je 199 obyvateľov / km2, výrazne vyššia ako priemer okresu 

Piešťany i TTSK.  

Podľa klasifikácie KURS 2011 a Územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja 

(UPN-R TTSK, 2014), je obec zaradená do 8. stupňa centier osídlenia ležiaca v území 

okrajového pásma ťažiska osídlenia prvej úrovne, ktorým je krajské mesto Trnava. 

Bezprostredne susediace obce Ratnovce a Jalšové sú zaradené v poslednom 9. najnižšom 

stupni centier osídlenia. 

Vývoj osídľovania mal v roku 2017 tendenciu rastu vplyvom pasívneho prirodzeného 

prírastku ale s posilňovaním prisťahovalectva mladých rodín s deťmi čo malo kladný vplyv 

na znižovanie vekového priemeru obyvateľstva, priemerný vek dosahuje 40,75 rokov, je o 3,5 

roka nižší ako priemerný vek obyvateľa okresného mesta Piešťany. Demografická štruktúra 

obyvateľstva sa zlepšuje najmä vďaka dobrým podmienkam pre individuálnu a skupinovú 

výstavbu rodinných domov ako aj vďaka kapacitám skupinovej výstavby nájomných bytov 

obstaraných obcou v minulosti. 

Vo vekovej skladbe obyvateľov prevláda podiel obyvateľstva predproduktívneho veku (14,72 

%) oproti obyvateľstvu poproduktívneho veku (14,25 %), priaznivý je základný demografický 

ukazovateľ – index starnutia obyvateľstva, ktorý dosahuje za obec 96,84 , pričom u mužov je iba 

77,45 %, u žien 119,32 % , v oboch kategóriách je výrazne nižší ako okresný priemer i priemer 

Trnavského samosprávneho kraja.  

Podľa výsledkov sčítania obyvateľstva, domov a bytov v roku 2011 je v obci podiel obyvateľov 

bez základného vzdelania a s najvyšším základným vzdelaním spolu 34,63 %, podiel 

obyvateľstva so vzdelaním bez maturity dosahuje 48,7 %, podiel obyvateľov s vysokoškolským 

a vyšším vzdelaním dosahuje 5,37 % , čo je mierne nižšie ako údaje za okres Piešťany i priemer 

za SR. 

V národnostnej štruktúre obyvateľstva dominuje obyvateľstvo slovenskej národnosti (96%), 

zastúpenie obyvateľstva iných národností je doplnkové, rast zahraničného prisťahovalectva sa 

dosiaľ prejavil mierne. 
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V zložení obyvateľov podľa náboženského vyznania sa zachováva dominantné postavenie 

obyvateľov rímskokatolíckeho vierovyznania (82%), zastúpenie iných náboženstiev je 

nevýznamné, vzrástol počet obyvateľov bez vyznania. 

V obci prevažuje bývanie vidieckeho typu formou jednobytových rodinných domov, po roku 

2012 sa však výrazne posilnila kapacita nájomných bytov v súbore bytových domov v lokalite 

Majer s počtom 36 bytových jednotiek. Súčasnú štruktúru domov a bytového fondu 

v zastavanom území obce tvorí celkom 537 stavebných objektov, z toho 459 bytov v 415 RD 

a v 4 bytových domoch. Funkčné členenie obytnej zóny obce dopĺňa priemyselná zóna 

v lokalite bývalého poľnohospodárskeho družstva na ulici Priemyselná. 

Obec hospodári s majetkom v účtovnej hodnote 1,576 mil. EUR, jeho prevažnú časť tvoria 

stavby v zostatkovej účtovnej hodnote 0,838 mil. EUR (ZŠ, MŠ, OÚ, KD, dom smútku, šatne 

a ihriská futbalového štadióna, detské ihriská a ostatné stavebné objekty - cesty, verejné 

osvetlenie a pod., pozemky v hodnote 0,438 mil. EUR a dlhodobý finančný majetok  - akcie 

TAVOS, a.s. v hodnote 0,251 mil. EUR. 

Majetok obce je väčšinovo krytý vlastnými zdrojmi  - vlastným imaním a minoritne cudzími 

zdrojmi - záväzkami  vo výške 0,568 mil. EUR, ktoré sú dlhodobého charakteru, súvisia 

s obstaraním obecných nájomných bytov. 

Obec hospodári v bežnom roku na základe vyrovnaného rozpočtu zostavovaného 

samosprávou na príslušný rok a výhľadovo na ďalšie 2 roky.   

Hlavnými rozpočtovými príjmami obce sú daňové výnosy samosprávy tvoriace až 76 % 

rozpočtových príjmov – 0,374 mil. EUR a výnosy z poplatkov – 0,088 mil. EUR tvoriace 

18% príjmov. Obec nemá žiadne príjmy z podnikateľskej činnosti ani žiadnu podnikateľskú 

činnosť nevykonáva, poskytuje služby občanom, podiel tržieb z nich je zanedbateľný (0,4%).  

V štruktúre výdavkov rozpočtu obce sú rozhodujúcimi položkami náklady na služby a nákupy 

pre výkon samosprávy – 0,18 mil. EUR (36%), náklady na školstvo - 0,139 mil. EUR (28%), 

osobné náklady  vo výške 0,093 mil. EUR (18%) a odpisy – 0,068 mil. EUR (14%).   

Podnikateľské prostredie v obci tvoria okrem súkromného agrosektora aj prevádzky drobných 

nepoľnohospodárskych výrob z oblasti kovovýroby, stavebníctva a spracovania dreva 

v priemyselnej zóne ul. Priemyselná, obchodné prevázky potravín a pohostinstiev, prevádzka 

stavebnín v lokalite pri futbalovom štadióne a drobné prevádzky FO v súkromí. 

Poľnohospodárstvo už nie je dominujúcim odvetvím v ekonomike obce. Najväčšími 

zamestnávateľmi v obci sú v súčasnosti firma vo výrobe obchodných zariadení cca 30 
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zamestnancov, firma stavebná s počtom cca 20 zamestnancov a miestny poľnohospodársky 

podnikateľský subjekt zamestnávajúci cca 17 zamestnancov. V oblasti školstva  a verejnej 

správy zamestnáva obecný úrad spolu 28 zamestnanocov z toho 24 v integrovanej ZŠaMŠ. 

Podľa evidencie v obchodnom registri a v registri živností sídli v obci spolu 148 ekonomicky 

činných subjektov, z toho 47 spoločností s ručením obmedzením, 74 živnostníkov, 11 

slobodných povolaní, 10 súkromne hospodáriacich roľníkov, 7 občianskych združení 2 

družstvá a 2 subjekty samosprávy. V skupine 47 obchodných spoločností dominujú 

spoločnosti zamerané na predaj stavebnín a stavebnú výrobu. Podľa štatistických údajov 

účtovných jednotiek vytvárajú spolu 105 trvalých pracovných miest.  

V skupine 74 živnostníkov, podnikateľov - fyzických osôb pôsobí 22 subjektov v remeselnej 

výrobe a remeselných službách, 11 subjektov v maloobchode a 8 subjektov v oblasti 

stavebníctva, SZČO vytvárajú v svojich prevádzkach spolu 75 trvalých pracovných miest.  

Spolu 10 samostatne hospodáriacich roľníkov v oblasti pestovania poľnohospodárskych 

plodín, obilia a kukurice, v pestovaní rastlín, jadrového ovocia, v chove hydiny a v službách 

pre agrosektor vytvára spolu 20 pracovných miest. Nezamestnanosť v obci aj v roku 2017 

výrazne klesala, medziročne o 21 osôb sa znížil počet evidovaných uchádzačov 

o zamestnanie, v súčasnosti dosahuje  36 osôb, čo je na úrovni cca 2,79 % obyvateľov.   

Kataster obce má rozlohu 657 ha,  viac ako polovicu územia  zaberá poľnohospodárska pôda, 

pritom 37,4 % územia tvorí priamo orná pôda, vinice 2,8 %, záhrady 6,3 % a trvalé trávne 

porasty 8,2 % územia. Nepoľnohospodárska pôda zaberá  cca 45,3 % územia, najviac sú 

zastúpené lesné pozemky cca 25,7 %, vodné plochy tvoria 5,6 %, ostatné plochy cca 6,4 % 

 a zastavané územie 7,6 % územia katastra obce. Potenciál územného využitia krajiny 

predovšetkým na bývanie v rodinných domoch v prímestskej rozvojovej oblasti je 

mimoriadne vysoký.  

Obec má dobrú dopravnú dostupnosť cestnou dopravou zo severu z okresného mesta Piešťany 

(7km) a z juhu od Hlohovca (14 km), iné druhy dopravy sa v obci nevyskytujú.  Krajské 

mesto Trnava je vo vzdialenosti 32 km cez Hlohovec a 40 km cez Piešťany, hlavné mesto je 

vo vzdialenosti 85 km cez Hlohovec. Diaľnica D1, ako medzinárodný cestný ťah E75 

Bratislava - Žilina, je dostupná v Piešťanoch vo vzdialenosti 9 km. Najbližšia železničná 

stanica je v okresnom meste Piešťany vo vzdialenosti cca 9 km, je súčasťou medzinárodnej 

magistrálnej rýchlostnej železničnej trate M 120 – Bratislava – Žilina. Najbližšie letisko pre 

medzinárodnú leteckú dopravu je vzdialené 80 km v hlavnom meste v Bratislave. 
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Energetické siete sú v obci dostupné, obec má vybudovaný verejný vodovod, je plne 

elektrifikovaná i plynofikovaná. Pokrytá je pevnou telekomunikačnou sieťou s digitálnou 

ústredňou i sieťami mobilných operátorov vrátane internetu. 

V obci nie je vybudovaná kanalizácia ani ČOV, požiadavka na riešenie tohoto havarijného 

stavu dotáciou z Envirofondu bola v roku 2017 opakovane neúspešná.  

Rozvojové postavenie obce Sokolovce v regióne Trnavského samosprávneho kraja  je dané  

zaradením ako obce 8. rozvojového stupňa centier osídlenia. Prvotným dôvodom takéhoto 

zaradenia je zachovanie koordinačných funkcií obce ako mikroregionálneho centra, hlavne 

v oblasti základného školstva a poštových služieb. Obcou prechádza severojužná rozvojová os 

TTSK 5. stupňa, t.j. najnižšej priority regionálnych smerov rozvoja územia TTSK, okresné 

mesto Piešťany je  centrom osídlenia zaradenom v 1. podskupine 2. skupiny centier osídlenia 

podľa Koncepcie územného rozvoja Slovenska. Hlavná rozvojová os 1. stupňa leží mimo 

územia obce v smere diaľnice D1 a tvoria ju hlavné mesto Bratislava – krajské mesto Trnava 

a krajské mestá Trenčín a Žilina v juho-severnom smere a Bratislava – Trnava – Nitra – 

Banská Bystrica - Košice v západo – východnom smere.   

V plánovanom rozvoji územia v oblasti ochrany prírody a krajiny sú funkčné plochy katastra 

obce riešené ako územia s dominantnou funkciou bývania vo vidieckej zástavbe a ako súčasť 

rekreačného krajinného celku, ktorý je v smernej časti UPN – R TTSK vymedzený ako RÚC 

04 Považský kúpeľný rekreačný územný celok VN Sĺňava v rekreačnej krajinnej štruktúre 

nížinnej krajiny okolo VN Sĺňava (Piešťany, Banka, Ratnovce, Sokolovce). 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na roky 2014 – 2020 s výhľadom 

do roku 2022 je spracovaný v súlade s Národným rozvojovým plánom Slovenska, v súlade 

s novým Územným plánom regiónu Trnavského samosprávneho kraja a v súlade s PHSR 

regiónu TTSK. PHSR obce bol schválený a uvedený do praxe rozhodnutím predchádzajúceho 

obecného zastupiteľstva zo dňa 27.10.2014, odvtedy, t.j. ani v roku 2017 sa nemenil. 

 

Zhodnotenie realizovaných opatrení rozvoja územia 

Obec zabezpečuje správu územia a majetku, trvalú udržateľnosť a rozvoj obce činnosťou 

vlastnej samosprávy a zamestnancov obcou spravovanej rozpočtovej organizácie ZŠsMŠ.  

Prioritami rozvoja obce v uplynulom období bolo intenzívne využitie externých zdrojov na 

dobudovanie technickej infraštruktúry, na rekonštrukciu obecných budov a rozvoj bývania.  
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Pre nedostupnosť externých zdrojov sa nepodarilo dobudovať základnú technickú 

infraštruktúru o novú kanalizáciu a ČOV ani rekonštruovať miestne komunikácie vrátane 

dobudovania chodníkov a revitalizácie verejných priestranstiev. V občianskej vybavenosti sa 

nepodarilo rekonštruovať a modernizovať základnú školu, nebola riešená ani výstavba 

športovej haly - telocvične ZŠ. Z disponibilných zdrojov bola riešená rekonštrukcia 

sociálnych zariadení ZŠ, v roku 2018 sa počíta s uplatnením ŽoNFP na výstavbu telocvične. 

Rozvoj obce v službách pre cestovný ruch a turizmus sa rozvíja pomaly – nie sú vybudované 

ubytovacie zariadenia so stravovaním pre verejnosť, nie sú vybudované cyklo a turistické 

chodníky s napojením na cyklotrasy okolo vodnej nádrže Sĺňava a turistické trasy pohorím 

Považského Inovca. Pre neusporiadanosť majetkových vzťahov k pozemkom nebola započatá 

revitalizácia rekreačnej oblasti Pod starým Váhom.  

Obec uplatňuje v praxi systém programového riadenia rozvoja Územným plánom a PHSR. 

V hodnotenom období v súlade s UPN boli uplatňované záväzné regulatívy funkčného 

a priestorového usporiadania územia s nadštandartným územne vymedzeným priestorom pre 

rozvoj bývania výstavbou RD v 12 stavebných obvodoch ako aj územia pre rozvoj malého 

miestneho priemyslu, remesiel a služieb v určených priemyselných a hnedých zónach. 

Pokračovala intenzívna individuálna bytová výstavba rodinných domov v piatich aktuálne 

otvorených stavebných obvodoch s celkovou plánovanou kapacitou 138 RD. V lokalitách Pri 

Jaseni, Pri stodolách, Pod stráňou, ul. Svrbická a Švejársky pasienok, celkove bolo 

skolaudovaných 8 nových RD. Ďalšie dva stavebné obvody s kapacitou 64 RD sú v príprave 

na nasledujúce obdobie. Obec realizovala na svoje náklady ďalšie rozšírenie vodovodnej siete 

v lokalite Vysoká ulica. Z vlastných nákladov realizovala rozvody IS (kabeláž VO a MR) pre 

nový stavebný obvod Piešťanská ulica. Z obecného rozpočtu bol obstaraný prístrešok k Domu 

smútku. Najvýznamnejšie investičné prostriedky boli vynaložené  ma opravu ovodňovacích 

kanálov a opravu chodníkov , súčasne obla obstaraná dokumentácia pre oba projekty 

rekonštrukcie objektov Mša pre vybudovanie poľných ciest. 

Obec v decembri 2017 začala s realizáciou projektu Rozšírenia kapacít MŠ rekonštrukciou 

objektov a areálu MŠ financovaného z OP IROP s predpokladom ukončenia 12/2018. 

Rozšírenie kapacity o 10 miest na 57 a uplatnenie prvkov inkluzívneho vzdelávania prispeje 

k významnému skvalitneniu predškolskej prípravy v mieste bydliska. Z dotácie vlády SR 

a vlastných zdrojov bola dokončená výmena okien a dverí za plastové na objekte Kultúrneho 

domu, tým sa ďalej zlepšili podmienky pre rozvoj kultúrneho a spoločenského života na 

území obce i v lokalite.   
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Postup ďalšej realizácie hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sokolovce na roky 2014 -

2020 je i pre ďaľšie obdobia zabezpečený Akčným plánom realizácie PHSR a uzneseniami 

obecného zastupiteľstva k zabezpečeniu realizácie jednotlivých rozvojových projektov. 

Aktuálny stav zabezpečenia realizácie PHSR obce Sokolovce (osobitne stav zabezpečenia 

investičných projektov) prerokováva obecné zastupiteľstvo na zasadaní podľa potreby ako 

osobitný bod rokovania.  

Vzhľadom k tomu na základe tohoto hodnotenia PHSR nie je nutné prijímať žiadne osobitné 

opatrenia. Obecné zastupiteľstvo rozhodne podľa potreby o rozsahu a čase aktualizácie 

Akčného plánu realizácie PHSR, prípadne o aktualizácii PHSR. 

 

Vyhodnotenie realizácie PHSRO obce Sokolovce za rok 2017 je v prílohe č.1. 

Ako vyplýva z vyššieuvedenej tabuľky, na území obce boli v roku 2017 realizované 

rozvojové investície v celkovom objeme 1677 tis. EUR, z toho obcou tri investície 

s financovaním z vlastných zdrojov vo výške 65,5 tis. EUR a z nenávratného finančného 

príspevku z OP KŽP na rekonštrukciu verejného osvetlenia vo 61,7 tis. EUR, ďalej zo zdrojov 

TAVOS vo výške 40 tis. EUR na rozšírenie vodovodnej siete. Zo súkromných zdrojov bola 

realizovaná výstavba RD v stavebných obvodoch v odhadovanej hodnote 1520 tis. EUR (19 

skolaudovaných RD).  

 

Samostatné vyhodnotenie realizácie investičných projektov za rok 2017 podľa metodiky 

TTSK je v prílohe č.2. 

 

Na základe vykonaného hodnotenia plnenia PHSR obce za rok 2017 navrhuje predkladateľ 

prijať nasledovné opatrenie – uznesenie obecného zastupiteľstva: 
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Prerokovanie: 
Vyhodnotenie plnenia PHSR obce Sokolovce za rok 2017 prerokovalo  
 
obecné zastupiteľstvo dňa : 29.06.2018 

Uznesenie Oz 
číslo 13/2018: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Vyhodnotenie Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce za rok 2017  
  
* bez pripomienok      
  

Schválenie: 
Podpis štatutárneho zástupcu :  
                                                                       ...................................................... 
                                                                         Ing. Marián Dóczy, starosta obce 

 

 



 
          

Tabuľka č. 1. 

Vyhodnotenie plnenia PHSR obce Sokolovce za rok 2017  
Číslo a Názov aktivity / opatrenia/ rozvojového 

projektu podľa PHSR obce Sokolovce na roky 2014 
-2020 (+2) 

Obdobie 
realizácie 

Objem 
financií       

(tis. 
EUR) 

Realizácia 
2017           

(tis. EUR) 

Vlastné 
zdroje                 

(tis. 
EUR) 

Fondy 
EÚ               

(tis. 
EUR) 

Dotácie         
(tis. 

EUR) 

Iné 
zdroje         

(tis. 
EUR) 

Koordi- 
nátor 

Partneri 
Zdroj 
financovania 

Priorita 
obce 

Hodnotenie 

5. Výstavba RD stavebný obvod Pri Jaseni - 10 RD - 
ukončenie 

2014       
2018 

1 000 80       80 Obec Občania 
SFRB,             
Hypotek. úvery,           
Súkr. zdroje 

2.3. 
v realizácii zo súkromných 
zdrojov, rozpracované 2 RD 

6. Výstavba rodinných domov a rekreačných 
zariadení stavebný obvod Vysoka ul.  - 20 RD - 
pokračovanie 

2014     
2019 

2 000 320       320 Obec Občania 
SFRB,             
Hypotek. úvery, 
Súkr. zdroje 

2.3. 
v realizácii výstavba RD zo 
súkromných zdrojov, 
skolaudované 2 RD 

7. Výstavba RD stavebny obvod ul. Svrbicka - 60 RD 
/rozšírenie intravilánu Pod Stráňou/ - pokračovanie 

2014        
2020 

4 800 240        240  Obec Občania 
SFRB, Hypotek. 
úvery, Súkr. zdr. 

2.3. 
rozpracovaná realizácia zo 
súkromných zdrojov, 
skolaudovaný 1 RD 

8. Vybudovanie kanalizácie a ČOV 
2015               
2018 

2 964           Obec Tavos 
OP KZP/OP IROP                       
Envirofond 

3.1. 
nerealizovaný pre 
nedostatok zdrojov, zmena 
PD a SP 

9. Rekonštrukcia priestorov KD – „Rekonštrukcia 
a modernizácia sály v KD Sokolovce“ 

2017 10,678 10,678 0,689       Obec   
Obecný 
rozpočet, 
dotácia UV SR 

2.1. 
dokončená výmena plast 
okien a dverí 

10. TIK IC - turistická a informačná  kancelária, 
internetové centrum, infoportál obce 

2015            
2016 

10           Obec 
Občania, 
OZ, NO 

OP IROP /                    
dotácie MK/UV 
SR 

1.2. 

nerealizovaný pre 
nedostatok zdrojov, web 
stránka obce funkčná ako 
infoportál 

11. Dobudovanie IS voda pre stavebný obvod 
Vysoka ul.  - 20 RD 

2015             
2016 

40 2,88 2,88       Obec TAVOS  obecný rozpočet 2.3. predlženie  vodovodu 400 m 

12. Vybudovanie Detského ihriska v centre obce, 
lokalita pri KD 

2015    
2016 

40           Obec 
Občania, 
OZ, NO 

OP IROP /                           
dotácie MF/UV 
SR 

2.1. 
nerealizovaný pre 
nedostatok zdrojov 

14. Výstavba RD stavebný obvod Švejársky 
pasienok - 54  RD 

2015        
2022 

5 400 400       400 Obec 
Sukromný 
investor 

Súkromné 
zdroje                 

2.3. 
v realizácii  výstavba RD i IS 
zo súkromných zdrojov 
skolaudované 5 RD 

15. Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Kaštieľ 
Sokolovce  (po doriešení majetkových vzťahov,                                   
alternatívne:  prevod majetku na obec) 

2015               
2022 

10 000           Obec 
Súkromný 
investor               
/ Obec 

Súkr. zdroje                  
OP IROP /          

2.2. 
nerealizovaný, rokovania s 
majiteľom bez začatia 
obnovy 

16. Rekonštrukcia a modernizácia budovy Základnej 
školy pre 1. až  9. ročník    (po prevode majetku na 
obec) 

2016    
2017 

330           Obec   
OP IROP /                            
dotácie MF/UV 
SR 

2.1. 

realizovaná oprava 
havarijného stavu 
sociálnych zariadení, 
rozpracovaná projektová 
príprava 
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16.a Doplnok PHSRO: Nový projekt :  "Rozšírenie 
kapacít MŠ rekonštrukciou objektov a areálu MŠ" 

12/2017    
12/2018 

175 0 0       Obec ZŠsMŠ 
OP IROP     
Obecný 
rozpočet  

2.1. 

projekt v realizácii 
rozšírenie kapacít MŠ o 10 
miest na 57, uplatnenie 
inkluzívneho vzdelávania, 
plán ukončenia 12/2018 

16.b Doplnok PHSRO: Nový projekt :  Rekonštrukcia 
Materskej školy  „Zvýšenie energetickej 
hospodárnosti budovy MŠ“   

2017    
2018 

97 11,042 11,042       Obec ZŠsMŠ 
Envirofond       
Obecný 
rozpočet  

2.1. 

len projektová príprava,  
platné SP a VO, podaná 
žiadosť o dotáciu z 
Envirofondu neúspešne 

17. Doplnenie infraštruktúry - vybudovanie 
cyklochodníka s napojením na cyklotrasu Sĺňava - 
Piešťany,  2 km 

2016     
2017 

40           Obec 
Občania, 
OZ, NO 

OP IROP /                             
dotácie MK/UV 
SR 

3.2. 
nerealizovaný, v príprave 
pre financovanie z MAS  

18. Vybudovanie zberného dvora zhodnocovaného 
odpadu a prevencia vzniku divokých skládok 

2016    
2017 

70           Obec 
Vybraný 
partner 

OP KZP/OP IROP                       
Envirofond 

3.1. 
nerealizovaný pre 
nepridelenie dotácie z 
Envirofondu / OP KŽP 

19. Renovácia miestnych komunikácií  a 
dobudovanie chodníkov ul. Vysoká, Hlboká, 
Vinohradská, Cintorínska, Školská 4 km 

2016     
2019 

480           Obec   OP IROP  1.2. 
iba odstraňovanie 
havarijného stavu do výšky 
obstaraných zdrojov 

19 a.  MK - Oprava chodníkov a vypracovanie PD 
pre poľné cesty, 300m 

2017 11,289 11,289 11,289       Obec   
Obecný 
rozpočet 

1.2. 
odstraňovanie havarijného 
stavu a projektová príprava 

19 b. MK - oprava odvodňovacích kanálov,  800m 2017 25,471 25,471 19,471       Obec   
Obecný 
rozpočet, 
dotácia VUC 

  dotácia VUC 6, 0 tis EUR 

19 c. MK - uloženie kabeláže VO, MR v novom 
stavebnom obvode na Piešťanskej ulici, 400m 

2017 4,316 4,316 4,316       Obec   
Obecný 
rozpočet 

  
budovanie IS pre nový 
stavebn obvod 

20. Revitalizacia rekreacnej oblasti Pod starym 
Vahom (Blaškov rybník, chatová osada 30 chát) 

2016    
2021 

1 000           
Vybraný 
investor 

Sukromní 
investori 

OP IROP /                              
Súkr. zdroje 

3.2. nerozpracovaný 

21. Renovácia verejných priestranstiev, 
dobudovanie parkovísk, verejného osvetlenia  a 
rozhlasu 

2017        
2018 

220           Obec   
OP IROP /             
OP PRV 

3.2. nerozpracovaný 

21 a Výstavba dreveného prístrešku k Domu 
smútku, 200m2 

2017 2,535 2,535 2,535       Obec   
Obecný 
rozpočet 

  realizovaný operatívne 

22. Vybudovanie strediska služieb, drobných výrob 
a remesiel - tvorivá dielňa v Majeri 

2017             
2019 

40           Obec FO, PO 
OP IROP /             
Súkr. sektor 
FO,PO 

1.3. 
nerealizovaný, nezáujem 
podnikateľského sektora 

23. Vybudovanie oddychovej zóny v lokalite Chrast, 
Hlasová s napojením na turistickú trasu TT  
Považský Inovec. 

2018                
2019 

50           Obec  
OZ, NO,   
šport.kluby 

OP IROP /                            
dotácie MK/UV 
SR     donori 

3.2. 
nerealizovaný, v príprave 
pre financovanie z MAS  
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24. Renovácia miestnych komunikácií  a 
dobudovanie chodníkov Dlhá 0,9 km, Hollého 0,25 
km, Družstevná 0,2 km, Piešťanská 1,2 km spolu 
2,55 km 

2018      
2020 

330           Obec   OP IROP  1.2. nerozpracovaný 

25. Vybudovanie reštauračných a ubytovacích 
kapacít - agro penzión  

2018     
2020 

220           
Vybraný 
investor 

FO, PO 
Obecný 
rozpočet 

1.3. 
nerealizovaný, 
nesignalizovaný záujem 
podnikateľského sektora 

26. Výstavba RD, MK a IS stavebný obvod 
Družstevná ulica  - 40 RD 

2019  
2022 

2 400           Obec Občania 
SFRB, Hyp. 
úvery,            
Súkr. zdroje 

2.3. v príprave 

27.Vybudovanie náučného turistického chodníka s 
napojením na TT Považský Inovec 

2020    
2021 

20           Obec 
OZ, NO,   
šport.kluby 

Obecný 
rozpočet, 
dotácie  MK/UV 
SR, donori 

3.2. 
nerealizovaný, v príprave 
pre financovanie z MAS  

28. Výstavba športovej haly - telocvične v areáli ZŠ                              
(po doriešení majetkových vzťahov) 

2020    
2022 

330           Obec 
OZ, NO,   
šport.kluby 

OP IROP  2.1. 
nerozpracovaný, bude 
uplatnená ŽoNFP v 05/2018 

29. Výstavba bytov do nájmu / osobného 
vlastnictva - lokalita medzi ZS a FK - 40 bj 

2020     
2024 

2 800           Obec 
Vybraný 
investor 

SFRB, Hyp. 
úvery, Súkr. 
zdroje 

2.3. 
nerozpracovaný, zámer 
zastavený 

30. Príprava rozvojových projektov obce a účasť na 
regionálnych projektoch 

Priebežne 
2014-
2020 

70 2 2       Obec 
Občania, 
PO,FO, OZ, 
NO, ŠK 

Obecný 
rozpočet, 
donátori 

1.1. 
priebežne sa plní, 
rozpracované projekty cez 
IROP a Envirofond 

31. Podpora kultúrnych aktivít na území obce podľa 
ročného kalendára a podpora činnosti občianskych 
združení, osobitne mládeže.                  Cezhraničná 
spolupráca 

Priebežne 
2014-
2020 

35 5 5       Obec 
Občania, 
PO,FO, OZ, 
NO, ŠK 

Obecný 
rozpočet, 
dotácie  MK/UV 
SR, donori 

2.2. 
priebežne sa plní bez 
cezhraničnej spolupráce, 
výhľadovo cez MAS 

32. Podpora športových aktivít na území obce a 
činnosti športových klubov 

Priebežne 
2014-
2020 

21 3 3       Obec 
OZ, NO,   
šport.kluby 

Obecný 
rozpočet, donori 

2.2. priebežne sa plní 

33. Zviditeľnenie histórie a súčasnosti obce - 
tlačoviny, propagácia, monografie 

Priebežne 
2014-
2020 

21 0,5 0,5       Obec 
Občania, 
PO,FO, OZ, 
NO, ŠK 

Obecný 
rozpočet, 
dotácie  MK/UV 
SR, donori 

2.2. 
priebežne sa plní, bez 
publikačných výstupov 

SPOLU   35 130 878,71 62,72 0,00 0,00 800,00           

z toho investície     868,21 52,22 0,00 0,00 800,00           

z toho investície do majetku obce - prírastok za rok 
2017 

    68,21 52,22                 

% podielu na plnení PHSRO     7,76 5,94     91,04           
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                            Obec: Sokolovce                                                                                  Okres: Piešťany                                                 Tabuľka č.2. 

 

Zoznam zrealizovaných aktivít obce/mesta v roku 2017 

Zrealizovaná aktivita 

Priorita, 

definovaná 

v PHSR 

obce/mesta 

* 

Prefinancovaná 

čiastka (€) 

Zdroj a výška financovania 

OP ** 

(názov) 

Mechaniz- 

mus (€) 

Nadácia 

(€) 

Fond 

(€) 

Agentúra 

(€) 

Vlastné 

Zdroje (€) 
Iné (€) 

Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu 

(plastové okná a dvere) 
S 10 678           689 

Dotacia 

UV SR 

9 989 

Rozšírenie kapacít MŠ rekonštrukciou objektu a 

areálu MŠ v Sokolovciach (projektová príprava) 
S 11 042      11 042   

Výstavba dreveného prístrešku k Domu smútku, 

200m2 
S   2 535        2 535   

MK - Oprava chodníkov a vypracovanie PD pre 

poľné cesty, 300m 
Km 11 289      11 289   

MK - oprava odvodňovacích kanálov,  800m Km 25 471      19 471 

Dotacia 

VUC  

6 000 

MK - uloženie kabeláže VO, MR v novom 

stavebnom obvode na Piešťanskej ulici, 400m 
Km  4 316        4 316   

Predĺženie verejného vodovodu na ul. Vysoká, 

400m 
TI  2 880        2 880   

SPOLU   68 211      52 222 15 989 
* Vysvetlivky: oblasť H – hospodárska, S – sociálna, E – environmentálna, P – priemysel, Š - Šport,  K – kultúra, CR – cestovný ruch, D – doprava, Km – Komunikácie, TI – technická 

infraštruktúra,                     O – Odpady, ŽP – životné prostredie, V – Vzdelávanie, VaI – Výskum a inovácie – I – informatizácia, B - bezpečnosť 

Poznámka:   

Pri výstavbe, oprave a rekonštrukcii komunikácií a cyklotrás je potrebné uviesť nielen finančnú čiastku, ale aj dĺžku vybudovanej, opravenej alebo zrekonštruovanej komunikácie 

alebo cyklotrasy (v časti zrealizovaná aktivita). 

Pri výstavbe, oprave a rekonštrukcii parkovísk je potrebné uviesť počet novovybudovaných parkovacích miest a počet zrekonštruovaných parkovacích miest (v časti zrealizovaná 

aktivita 

** OP – operačný program 

 

Spracoval: Ing. Michal Pikus 

         
V Sokolovciach  dňa 30.4. 2018                                                                                                                      Ing. Marián Dóczy, starosta obce 

 


