Obec Poľný Kesov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Poľný Kesov
na roky 2015 - 2023

__________________________________________________________________________________

Vyvesený Návrh - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Poľný Kesov na úrad.
tabuli dňa: 1. decembra
Návrh zvesený z úradnej tabule obce dňa: 15. decembra 2015
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Poľný Kesov schválený OZ v Poľnom
Kesove dňa: 15. decembra 2015
Schválený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Poľný Kesov vyvesený na
úradnej tabuli dňa: 17. decembra 2015
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Poľný Kesov nadobúda účinnosť dňom
1. januára 2016

Obsah
Úvod
1. Zámer spracovania PHSR
2. Analytická časť
2.1 Analýza vnútorného prostredia
2.1.1 História obce
2.1.2 Geografické hľadisko
2.1.3 Prírodné zdroje
2.1.4 Demografické zdroje
2.1.5 Administratívne kapacity obce
2.1.6 Sociálna infraštruktúra
2.1.7 Kultúrny a spoločenský život
2.1.8 Podnikateľské prostredie
2.1.9 Materiálne zdroje
2.1.10 Cestovný ruch
2.2 Analýza vonkajšieho prostredia
2.3 Swot Analýza
3. Strategická časť
3.1 Vízia rozvoja územia obce Poľný Kesov
3.2 Strategický cieľ
4. Programová časť
4.1 Opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým prioritám
4.2 Prehľad ďalších projektov
5. Realizačná časť
5.1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie
5.2 Komunikačná stratégia
5.3 Monitorovanie a hodnotenie
6. Finančná časť
Záver
Prílohy

Úvod
Posledná dekáda 20.storočia aţ po súčasnosť je poznačená kumuláciou procesov, ktoré
výrazne predznamenali dynamiku a charakter premien spoločensko-politických,
hospodárskych, sociálnych, sociálno-kultúrnych s celou škálou pozitívnych ale aj
problémových dopadov na spoločnosť i jednotlivé spoločenstvá na Slovensku. Významné sú
nadnárodné súvislosti prebiehajúcich procesov, keďţe sa netýkajú len jednej krajiny, ale sú
súčasťou priestorovo širších premien, ktoré majú významné, prinajmenšom európske
súvislosti. Premieta sa to, resp. odráţa v európskych integračných procesoch, v hľadaní podôb
štátnych i spoločných európskych postupov, pri riešení problémov, pri usmerňovaní
vývojových procesov, pri hľadaní spoločných či koordinovaných politík.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (ďalej len „PHSR“) je základným
dokumentom, ktorým si obec pri výkone svojej činnosti zabezpečuje rozvoj svojho
územia a stará sa o potreby obyvateľov. Je to strednodobý programový dokument, ktorý bol
spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
v znení neskorších predpisov. Pri spracovávaní boli rešpektované zásady regionálnej politiky
vlády Slovenskej republiky a princípy regionálnej politiky Európskej únie zakotvené najmä
v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013,
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre
rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde,
Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie
Rady (ES) č. 1083/2006 a v zmysle delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 480/2014 z
3.marca 2014.
Program je komplexným dokumentom, integrujúcim otázky rozvoja fyzických štruktúr so
sociálnymi, ekonomickými a ďalšími aspektami. Preto má voči ostatným plánovacím
dokumentom spracovaným na miestnej úrovni zastrešujúcu funkciu. Na rozdiel od územného
plánu, ktorý rieši najmä otázky fyzického rozvoja územia (lokalizáciu zástavby a priestorové
regulatívy pre stavebný rozvoj, funkčné vyuţitie rozvojových plôch), program rozvoja sa
podrobnejšie zaoberá otázkami ekonomického a sociálneho rozvoja, čím vo vzťahu
k územnému plánu plní komplementárnu funkciu.
Aj napriek komplexnosti programu rozvoja nie je cieľom vyčerpávajúco obsiahnuť všetky
problémy a nájsť na ne riešenie.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Poľný Kesov je v súlade s cieľmi
a prioritami ustanovenými v Národnom rozvojovom pláne a s metodikou na vypracovanie
príslušného PHSR pre obce a mestá.

1. ZÁMER SPRACOVANIA PHSR
Hlavným zámerom spracovania programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja je vízia
progresívneho mesta, ktorého hlavným cieľom je v čo najväčšej miere uspokojovať potreby
občanov, umoţňovať rozvoj podnikateľských aktivít a cestovného ruchu na území obce a v čo
najväčšej miere vyuţívať výhodnú geografickú polohu za podmienok trvalo udrţateľného
rozvoja.

2. ANALYTICKÁ ČASŤ
2.1 Analýza vnútorného prostredia
2.1.1 História obce
Obec má staré slovanské osídlenie, ktoré sa spomína v roku 1113 v Zoborskej listine.
Patrila Forháchovcom, ktorým ju odňal Matúš Čák a po ňom patrila korune. V 15. storočí
vlastnili časť obce paulíni z Lefantoviec, časť Kesovskovci a Gutkeledskovci. V 16. storočí
patrila panstvu Jelenec, Sziládyovcom, Palásthyovcom a od roku 1637 Hunyadyovcom.
V roku 1533 ju vyplienili Nyáryovci. V polovici 16. storočia obsadili Turci a postavili tu
šancové opevnenie. V roku 1570 mala 1 obývanú a 1 opustenú usadlosť. V roku 1599 ju Turci
zničili a zanikla, jej územie si rozdelili susedné obce. Na území obce Mojmírovce vznikla
osada Horný Poľný Kesov, ktorá mala v roku 1752 18 rodín, v roku 1787 14 domov a 202
obyvateľov a patrila panstvu Mojmírovce a Hunyadyovcom. V rokoch 1814 – 1822 tu boli
usporiadané prvé konské dostihy v Uhorsku. V chotári obce Komjatice vznikla osada
nazývaná Dolný Poľný Kesov alebo Starý Degeš. Od roku 1940 sa stala obec Poľný Kesov
znova samostatnou obcou, do tohto obdobia patrila pod Mojmírovce. V roku 1927 bola
vykonaná pozemková reforma.
Kultúrno-historické pamiatky obce
Medzi významné pamätihodnosti obce patrí baroková kúria z 18. storočia, rímskokatolícky
kostol, pôvodne pálenica, ktorá bola v roku 1940 prestavaná na kostol, zvonica z 19.storčia,
klasicistický prícestný kríţ z roku 1795.
Erb obce
Ústrednou heraldickou figúrou je motív heraldického koňa, koreniaci v skutočnosti, ţe
práve v Poľnom Kesove sa v roku 1814 – 1822 usporadúvali prvé konské dostihy v Uhorsku.
Obsah erbu dopĺňa motív nebeských telies, polmesiaca a hviezdy, pripomínajúcich historickú
etapu spojenú s protitureckými vojnami v 16. storočí. Erb obce má nasledujúcu podobu.
V modrom štíte na zlatej oblej paţiti medzi dvomi veľkými zlatými privrátenými klasmi na
zlatých listnatých steblách zlatochvostý a zlatokopytý kôň s červeným sedlom a postrojom, to
všetko prevýšené zlatou hviezdou a strieborným polmesiacom. Znamenie je vloţené do dolu
zaobleného, tzv.neskorogotického, či tieţ španielskeho heraldického štítu.

2.1.2. Geografické hľadisko
Obec Poľný Kesov je hraničnou obcou Nitrianskeho okresu, jej extravilán hraničí s okresom
Nové Zámky. Hraničí s katastrálnymi územiami 5-ich obcí: Mojmírovce, Rastislavice,
Štefanovičová, Veľká Dolina a Jatov.

Obec Poľný Kesov má administratívny vzťah k okresnému a zároveň krajskému mestu
Nitra, kde sú situované úrady štátnej a verejnej správy. Má prirodzenú spádovosť k obci
Mojmírovce, ktorá má kvalitnú občiansku vybavenosť, zvlášť v oblasti zdravotníctva
a školstva. Z hľadiska pracovných príleţitostí má dôleţité postavenie mesto Nitra.

2.1.3. Prírodné zdroje
2.1.3.1 Klimatické pomery
Z klimaticko-geografického hľadiska územie patrí do níţinnej klímy ( s miernou intenzitou
teplôt, suchá aţ mierne suchá )
Subtyp teplý ( teplota v januári -1°C aţ -4 °C, teplota v júli 20,5°C aţ 19,5°C, ročné zráţky
530-650 mm )
2.1.3.2 Geomorfologická a geologická charakteristika
Nadmorská výška územia obce je 119 m.n.m a celkovo územie patrí do výškového stupňa
níţiny ( do 300 m.n.m.).
Podľa hĺbky rezby reliéfu v území rozlišujeme niţšie vrchoviny (101-180 m.n.m.).
Horizontálna členitosť reliéfu na 1 km² je 0-0,5 km.
Morfologická hodnota hornín: IV. Stupeň odolnosti (prevaţne komplexy spraší, sprašových
hlín, hlín a viatych pieskov).
Zo súčasných reliéfotvorných procesov sa na danom území realizujú fluviálne a stráňové
procesy, ide o oblasť vplyvu geologických procesov.
Z aspektu základných reliéfových typov moţno územie charakterizovať ako reliéf
zvlnených rovín.
Z vybratých tvarov reliéfu sa na určenom území vyskytujú riečne terasy, nízke a sprašové
tabule.
Z hľadiska potenciálneho zosuvného územia je obec zaradená do oblasti štvrtého rádu
(stabilné tvary rovín).
Sklonitosť územia sa pohybuje v intervale 0-2 °.
Geografická poloha (geomorfologické jednotky): obec patrí do subprovincie Malá Dunajská
kotlina, oblasti Podunajská níţina, celku Podunajská pahorkatina, oddielu Nitrianska
pahorkatina.
Geologický podklad sledovaného katastrálneho územia tvoria kvartérne sedimenty
z obdobia a pleistocénu: spraše a sprašové hliny. Hrúbka kvartérnych sedimentov sa pohybuje
od 0-20 m. Na danom území boli zistené recentné vertikálne pohyby zemskej kôry -klesanie,
ktoré v obci dosahuje hodnotu – 1nm/rok. Z hľadiska inţinierskeho zatriedenia hornín sa tu
nachádzajú súdrţné zeminy (s prípadnými piesčitými zloţkami): prachovité hliny, spraše.
Katastrálne územie Poľný Kesov je znehodnocované preliačovaním spraší.
Z hľadiska charakteristiky zemetrasnej činnosti sa územie nachádza v pásme, ktoré je
určené pre celé územie Slovenska ako najmenej zaťaţené.
Z hydrogeologického aspektu sa v obci nachádzajú kvartérne piesky a štrky prekryté
sprašou.
2.1.3.3 Pôdny fond
Hospodárske vyuţitie územia je späté predovšetkým s poľnohospodárstvom. Z pôdnych
typov majú najväčšie zastúpenie černozeme na sprašiach, lokálne černozeme erodované.

Z pôdnych druhov prevláda prevaţne hlinitá pôda. Z hľadiska bonity sa v katastrálnom
území nachádzajú hlavne poľnohospodárske pôdy najlepšie, miestami poľnohospodárske
pôdy produkčné. Územie sa zameriava predovšetkým na rastlinnú výrobu. Umoţňuje
pestovanie všetkých (aj na teplo náročných) plodín. Celková výmera poľnohospodárskeho
pôdneho fondu v obci je 888 ha, čo predstavuje 86,9% z celkovej výmery katastra. Hlavnými
pestovanými rastlinami sú hustosiate obiloviny, olejniny. Ovocné sady sú zastúpené v malej
miere, záhrady sú v súkromnom vlastníctve, prevaţne pri rodinných domoch. Celkový podiel
vinohradov je nízky. Vinohrady sú druţstevné i súkromné, nachádzajú sa v nich vínne pivnice
a chaty.
Tabuľka 1: Výmera katastra obce Poľný Kesov v ha
Poľnohospodárska pôda (ha)
Nepoľnohospodárska pôda (ha)
Kataster
Poľný Kesov
TTP
6
Vodná plocha
13
Orná pôda
842
Zastavaná pôda
71
Trvalé kultúry
41
Ostatná pôda
14
Lesná pôda
35
Spolu
889
Spolu
133
Zdroj: Obecný úrad Poľný Kesov
Z celkovej výmery pôdneho fondu katastra obce – 1022 ha - predstavuje výmera
poľnohospodárskeho pôdneho fondu v obci 889 ha, čo predstavuje 86,9% z celkovej výmery
katastra. O intenzívnej poľnohospodárskej výrobe svedčí aj vysoký podiel ornej pôdy 94,7%.
Využitie poľnohospodárskej pôdy v obci Poľný Kesov

Zdroj: Tabuľka 1

Využitie nepoľnohospodárskej pôdy v obci Poľný Kesov

Zdroj: Tabuľka 1
2.1.3.4 Lesy
Pre optimálnu krajinnú štruktúru má veľký význam podiel a priestorové zloţenie plôch
lesných porastov, ktoré sa v obci nachádzajú vo väčšej miere. Lesná plocha zaberá 35,5 ha, t.j.
3,5% z celkovej plochy katastra a je sústredená v lokalite Štepnice. Vcelku ide o lesy
druhotné. Druhové zloţenie lesov tvorí prevaţne agát a jaseň. Z ostatných sa na území
nachádzajú borovica, brest, javor, topoľ, vŕba a ostatné listnaté. Lesné porasty sú zaradené
v kategórii hospodárskych lesov, ktoré obhospodarujú Lesy SR,š.p. Banská Bystrica, LS
Nitra. Lesná plocha zaberá 35,5 ha a je sústredená v lokalite Štepnice.
Tabuľka 2: Drevinové zloţenie v obci
Drevina
Výmera (ha)
%
Agát
18,84
53,07
Borovica
0,42
1,19
Brest
0,72
2,03
Jaseň
10,30
29,01
Javor
3,83
10,79
Ostatné listnaté
0,25
0,71
Topoľ šľachtený
1,06
2,98
Vŕba
0,08
0,22
Spolu
35,50
100

Zdroj: Tabuľka 2
2.1.3.5 Voda
Z vodohospodárskeho aspektu územie obce patrí do povodia rieky Váh. Do katastrálneho
územia obce zasahuje časť vodnej nádrţe Rastislavice a vybudovaný bol menší rybník
(paralelne s areálom kúpaliska).
Na danom území sa nachádzajú hydrogeologické vrty. Bol tu vybudovaný melioračný kanál,
ktorý je však v súčasnej dobe nefunkčný.
Vodný tok – potok Cedron.
Vodné zdroje – vlastný vodný zdroj obce HU – 5/Č - zásobovanie obyv. pitnou vodou
-- termálne vodné zdroje – vrt BPK-1 – 840 m
-- vrt BPK-2 -- 1 200 m
-- vrt HPK-1 -- 300 m
2.1.3.6 Nerastné suroviny
V obci Poľný Kesov sa nenachádzajú ţiadne náleziská nerastných surovín.
2.1.3.7 Chránené územia
Plocha riešeného územia spadá pod prvý stupeň ochrany v zmysle § 6 a 7 zákona NR SR č.
287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
V zmysle dokumentu ÚN VÚC Nitriansky kraj (1998) bol v obci definovaný tento prvok
ÚSES krajiny: biocentrum regionálneho významu - lesné porasty katastrálneho územia Poľný
Kesov.
V katastrálnom území obce nie sú evidované návrhy lokalít na vyhlásenie za chránené
v zmysle z. NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Vzhľadom na súčasnú
krajinnú štruktúru a vyuţitie zeme má riešené územie nízky stupeň ekologickej stability
(vysoký podiel ornej pôdy, malé zastúpenie TTP a vodných plôch).

2.1.4 Demografické zdroje
Vývoj počtu obyvateľov odzrkadľuje socio-kultúrne, demografické a ekonomické procesy
prebiehajúce na úrovni celej spoločnosti a čiastočne je aj odrazom významu obce v štruktúre
osídlenia a lokálnych zmien.
2.1.4.1 Počet obyvateľov
K základným rozvojovým potenciálom kaţdej obce patrí ľudský potenciál. Celkový počet
obyvateľov je najjednoduchší a najzákladnejší demografický ukazovateľ, charakterizujúci
stav populácie. Poskytuje základný obraz o sile sledovanej populácie, o ľudnatosti územia, na
ktorom obyvateľstvo ţije a o jeho osídlení.

Tabuľka 3: Vývoj počtu obyvateľov obce
OBYVATEĽSTVO

2014

Počet

Počet
341

muţi

29

225

46

300

spolu

81

432

128

641

12,6

67,4

20,0

100

ţeny

56

200

81

337

muţi

31

215

50

296

spolu

87

415

131

633

13,7

65,6

20,7

100

ţeny

52

204

79

335

muţi

31

212

46

289

spolu

83

416

125

624

13,3

66,7

20,0

100

ţeny

49

198

81

328

muţi

30

221

43

294

spolu

79

419

124

622

12,7

67,4

19,9

100

Ţeny

46

188

85

319

Muţi

30

225

50

305

Spolu

76

413

135

624

12,2

66,2

21,6

100

Ţeny

39

212

81

332

Muţi

26

220

42

288

%
2009

Počet

62 +

82

%
2010

15 - 62

207

%
2011

0-14

Poproduktívne

52

%
2012

Produktívne

ţeny

%
2013

Predproduktívne

SPOLU

65

432

123

620

10,5

69,7

19,8

100

Ţeny

39

215

80

334

Muţi

23

221

41

285

Spolu

62

436

121

619

10,0

70,4

19,6

100

Ţeny

34

222

77

333

Muţi

18

232

40

290

Spolu

52

454

117

623

%

8,3

72,9

18,8

100

Ţeny

51

159

113

323

Muţi

44

203

49

296

Spolu

95

362

162

619

15,3

58,5

26,2

100

Ţeny

54

160

110

324

Muţi

51

201

49

301

Spolu

105

361

159

625

%

16,8

57,8

25,4

100

Spolu
%
2008

%
2007

2006

%
2005

Zdroj: Obecný úrad Poľný Kesov

Pohlavná štruktúra obyvateľstva

Vekové zloženie obyvateľstva

Zdroj: Obecný úrad Poľný Kesov
2.1.4.2 Štruktúra populácie podľa produktívnosti a ekonomickej aktivity
Pre celkový všeobecný rozvoj obce je dôleţité vekové zloţenie obyvateľov. Veková
štruktúra obyvateľstva obce Poľný Kesov je zloţená z troch skupín: z predproduktívneho,
produktívneho a poproduktívneho obyvateľstva. Najväčšiu skupinu v obci tvorí obyvateľstvo
v produktívnom veku. .
Z celkového počtu obyvateľov je 12,6 % obyvateľov
v predproduktívnom veku, 67,4 % v produktívnom a 20,0 % v poproduktívnom veku.
2.1.4.3 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo
V obci Poľný Kesov trvalo býva celkom 642 obyvateľov. Z toho je 48,71% obyvateľov
ekonomicky aktívnych. Najväčšiu skupinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva tvoria
pracujúci okrem dôchodcov a to s 41,32%ným podielom.

Zdroj: Sčítanie obyvateľov 2011

Tabuľka 4: Odvetvia hospodárstva, v ktorých pracujú obyvatelia obce
Odvetvie hospodárstva

Spolu

v%

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace sluţby

30

9,9

Lesníctvo, ťaţba dreva a pridruţené sluţby

0

-

Ťaţba nerastných surovín

0

-

Priemyselná výroba

72

23,76

Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody

2

0,66

Stavebníctvo

12

3,96

Veľkoobchod a maloobchod

31

10,23

Hotely a reštaurácie

9

2,97

Doprava, skladovanie a spoje

29

9,57

Peňaţníctvo a poisťovníctvo

3

0,99

Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné sluţby

3

0,99

Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie

15

4,95

Školstvo

16

5,28

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

26

8,58

Ostatné verejné, sociálne a osobné sluţby

28

9,24

EA bez udania odvetví

27

8,92

Spolu

303

100

Zdroj: Obecný úrad Poľný Kesov

Zdroj: Tabuľka 4

2.1.4.4 Trendy v demografických pohyboch a ich príčiny
V rámci demografických trendov sme v obci Poľný Kesov sledovali aj pôrodnosť
a úmrtnosť. Ako vidieť na grafe za posledných 10 rokov išlo zväčša o prirodzený úbytok
obyvateľov, pretoţe len v rokoch 2005 a 2009 sa narodilo viac jedincov ako zomrelo.
Tabuľka 5: Prirodzený prírastok/úbytok
Rok

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ţivonarodení

10

4

3

6

8

6

8

5

3

6

Zomrelí

3

9

8

8

2

10

9

12

5

10

Prirodzený
prírastok

7

-5

-5

-2

6

-4

-1

-7

-2

-4

Zdroj: Obecný úrad Poľný Kesov

Zdroj: Tabuľka 5
Ďalším ukazovateľom demografického potenciálu je migrácia obyvateľstva. Migračné saldo
predstavuje rozdiel prisťahovaných a odsťahovaných na určitom mieste za určitý čas Počet
prisťahovaných a vysťahovaných sa z roka na rok menil. V dlhodobom 10 ročnom trende ide
o pozitívne migračné saldo, pretoţe len v rokoch 2006 a 2007 sa z obce vysťahovalo viac
obyvateľov ako sa prisťahovalo.

Tabuľka 6: Migrácia obyvateľstva
Rok

2005

2006 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Prisťahovaní

22

10

9

14

7

14

11

12

24

23

Odsťahovaní

10

12

10

10

7

9

7

9

9

11

Migračné
saldo

12

-2

-1

4

0

-5

4

3

15

12

2010

2011

2012

2013

2014

Zdroj: Obecný úrad Poľný Kesov

Zdroj: Tabuľka 6
Tabuľka 7: Celkový prírastok/úbytok
Rok

2005

2006

2007

2008

2009

Dem.
saldo

7

-5

-5

-2

6

-4

-1

-7

-2

-4

Mig.
saldo

12

-2

-1

4

0

5

4

3

15

12

Celkový
prírastok

19

-7

-6

2

6

1

3

-4

13

8

Zdroj: Obecný úrad Poľný Kesov

Zdroj: Tabuľka 7
2.1.4.5 Zloženie obyvateľov podľa vierovyznania
K rímskokatolíckej cirkvi sa hlási 78% obyvateľov, evanjelická cirkev augsburgského
vyznania je zastúpená u 2,4% obyvateľov. Bez vyznania je 9,3% obyvateľov obce.

Tabuľka 8: Štruktúra obyvateľov podľa vierovyznania
Náboženské vyznanie /cirkev

Spolu

%

Rímskokatolícka cirkev

485

78,0

Gréckokatolícka cirkev

1

0,2

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

15

2,4

Ostatné

2

0,3

Bez vyznania

58

9,3

Nezistené

61

9,8

Spolu

622

100

Zdroj: Tabuľka 8

2.1.4.6 Zloženie obyvateľstva podľa národnosti
Obyvatelia obce majú z 93,60 % - ným podielom slovenskú národnosť. Nezistenú národnosť
má celkom 35 obyvateľov. Z ostatných menšín sa v obci vyskytuje maďarská, česká, poľská
a ruská.
Tabuľka 9: Národnostné zloţenie obyvateľstva
Z toho národnosť

Trvale
Bývajúce

Slovenská Maďarská Česká Poľská Ruská Nezistená

obyvateľstvo
622

582

1

2

1

1

35

100%

93,6

0,2

0,3

0,2

0,2

5,6

Národnostné zloženie obyvateľstva

Zdroj: Tabuľka 9
2.1.4.7. Zloženie obyvateľstva podľa vzdelania
Vzdelanostná štruktúra obyvateľov obce Poľný Kesov odzrkadľuje vidiecky charakter tohto
územia. Je dôleţitým ukazovateľom z hľadiska rozvoja trhu práce a ekonomickej štruktúry
obce, porovnateľným s okolitými obcami v regióne i Nitrianskom okrese. 13,9% dospelej
populácie má ukončené len základné vzdelanie, 19,9% miestnych obyvateľov má učňovské
vzdelanie a 16,6% má ukončenú strednú školu s maturitou. Vysokoškolské vzdelanie dosiahlo
aţ 9,4% z celkového počtu dospelých obyvateľov obce.
Tabuľka 10: Obyvateľstvo obce podľa najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania
Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania

Spolu

%

Základné

92

13,9

Učňovské (bez maturity)

132

19,9

Stredné odborné ( bez maturity )

67

10,1

Úplné stredné učňovské (s maturitou)

17

2,6

Úplné stredné odborné (s maturitou)

111

16,6

Úplné stredné všeobecné

15

2,3

Vyššie

7

1,1

Vysokoškolské bakalárske

9

1,4

Vysokoškolské magisterské, inţinierske, doktorské

51

7,6

Vysokoškolské doktorandské

2

0,3

Vysokoškolské spolu

62

9,4

Vysokoškolské podľa študijného odboru:
- prírodné vedy

2

0,3

- technické vedy a náuky

13

1,9

- poľnohospodárstvo, lesníctvo, veterinárstvo

11

1,66

- zdravotníctvo

2

0,3

- spoločenské vedy, náuky a sluţby

32

4,83

- kultúra a umenie

1

0,15

- nezistené

1

0,15

Ostatní bez udania školského vzdelania

27

4,07

Ostatní bez školského vzdelania

92

13,88

Deti do 16 rokov

98

14,8

Úhrn

663

100

Zdroj: Obecný úrad Poľný Kesov

Zdroj: Tabuľka 10
2.1.4.8 Zamestnanosť/Nezamestnanosť
V obci Poľný Kesov je momentálne 4,21%ná nezamestnanosť.
Tabuľka 11: Vývoj počtu nezamestnaných v obci
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
12
6
11
26
22
19
31
24
27
Počet 26

Zdroj: Tabuľka 11
2.1.4.9 Zruční obyvatelia
Anton Molnár- košíky z prútia
Renáta Bosáková- maľovanie obrazov, šatiek
Jana Jančovičová- výrobky z levandule
Zuzana Vopálková-maľovanie obrazov, literatúra

2.1.5 Administratívne kapacity obce
Administratívne zariadenia v obci sú obecný úrad a pošta.

2.1.6 Sociálna infraštruktúra
Sociálnu
infraštruktúru a občiansku vybavenosť v obci reprezentujú
kultúrne,
administratívne, zdravotnícke alebo športové zariadenia, zariadenia sociálnych sluţieb
a vybavenosť komerčného rázu ( obchod, sluţby ). Priestory občianskej vybavenosti zväčša
spĺňajú potreby občanov, objekty riešením aj polohou vyhovujú ich poţiadavkám.
Vybavenosť obce sluţbami závisí od ľudských zdrojov, tradícií, podmienok a špecifických
daností obce
2.1.6.1 Školská infraštruktúra
Liečebno-výchovné sanatórium
Tabuľka 12: Vývoj počtu ţiakov
Vývoj počtu žiakov
Školský rok

Počet žiakov

2002/2003

/

2003/2004

/

2004/2005

/

2005/2006

/

2006/2007

40

2007/2008

38

2008/2009

39

2009/2010

40

2010/2011

37

2011/2012

36

2012/2013

40

2013/2014

40

Zdroj: Tabuľka 11
Zariadenie nenavštevujú deti s oficiálne uvedenou rómskou národnosťou, počet sociálne
znevýhodnených rodín je pribliţne 10 ročne. Učební sa tu nachádza 5 s beţným vybavením a
1x IKT, 1x polytechnická, 1x kuchynka, 1x telocvičňa.

Materiálno-technické vybavenie
PC na výučbu a pre administratívnych pracovníkov, notebooky, tablet, tlačiarne, kopírky,
skener, laminovačka, interaktívne tabule, zariadenie polytechnickej dielne, telocvične,
kuchynské vybavenie.
Pracuje tu celkom 18 pedagogických pracovníkov, 1 odborný zamestnanec(psychológ) a 18
nepedagogických zamestnancov ( zdravotná sestra, administratívny pracovník, kuchárka,
upratovačka, práčka, kurič-údrţbár, vodič, nočná vychovávateľka).

Zameranie školy





Ochrana detí pred sociálno-patologickými javmi, prevencia problémového vývinu
detí, poskytovanie odbornej pomoci deťom zo sociálne alebo výchovne zlyhávajúceho
prostredia a s narušeným psychosociálnym vývinom, poskytovanie psychologickej,
psychoterapeutickej a výchovno-vzdelávacej starostlivosť,
Internátne zariadenie, pri ktorom je zriadená špeciálna základná škola internátna
PROJEKTY školy: Strom ţivota, eTwinning, Inklúzie so Základnou školou, Čítanie
nás baví, Nitrianska galéria – Tvoriť môţe kaţdý, projekty organizované v spolupráci
s nadáciami Hodina deťom, Deti Dunaja, aquaterapia, canisterapia, hipoterapia,
ergoterapia, arteterapia

Mimoškolská činnosť (krúžky)
Dramatický – 7 detí
Počítačový – 6 detí
Rybársky

– 5 detí

Športový

– 5 detí

Výtvarný

– 6 detí

Záhradnícky – 7 detí

Zaujímavosti, súťaže, aktivity, úspechy






Účasť na školských, okresných, krajských a celoslovenských súťaţiach v recitácii,
speve a výtvarných súťaţiach s poprednými umiestneniami
Úspešná realizácia projektu inklúzie s miestnou základnou školou,
Kaţdoročné usporadúvanie Dňa otvorených dverí pre obyvateľov obce
Účasť detí na akciách poriadaných obcou
Účasť na rôznych predajných trhoch v Nitre a v okolitých obciach

Materská škola
Tabuľka 12: Vývoj počtu ţiakov
Vývoj počtu žiakov
Školský rok

Počet žiakov

2002/2003

19

2003/2004

23

2004/2005

25

2005/2006

17

2006/2007

11

2007/2008

14

2008/2009

18

2009/2010

14

2010/2011

13

2011/2012

13

2012/2013

14

2013/2014

18

Zdroj: Tabuľka 12
V materskej škole pracujú 2 pedagogický a 1 nepedagogický zamestnanec (upratovačka).
Materiálno-technické vybavenie
Vybavenie učebňami je beţné.
K dispozícii je herňa, spálňa, kancelária, jedáleň, ktoré sú vybavené zariadením, ktoré
vyhovuje vekovým osobitostiam detí predškolského veku.
 Počítač
 Notebook
 Interaktívna tabuľa Qomo, Hitaschi
 Tlačiareň Kyocera, Canon
 Didaktické pomôcky
 Kniţnica s detskou literatúrou
 Hračky, predmety MŠ

Zameranie školy




Zameranie materskej školy vychádza z hlavného cieľa predprimárneho vzdelávania,
ktorým je dosiahnuť optimálnu percentuálno- motorickú, kognitívnu a emocionálnosociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na ţivot
v spoločnosti.
PROJEKTY školy: Škola podporujúca zdravie, Školské ovocie

Zaujímavosti, úspechy, súťaže, aktivity


Materská škola úzko spolupracuje s rodinou ( s rodinnými príslušníkmi našich
škôlkarov)
 Organizuje spoločné podujatia, akcie, spoločné výlety a iné,...
 Úzko spolupracuje aj s okolitými materskými školami ( MŠ Veľká Dolina, MŠ
Mojmírovce, ....)
 Aktívne sa zapája do rôznych súťaţí

Základná škola
Tabuľka 13: Vývoj počtu ţiakov
Vývoj počtu žiakov
Školský rok

Počet žiakov

2002/2003

17

2003/2004

19

2004/2005

21

2005/2006

29

2006/2007

29

2007/2008

30

2008/2009

28

2009/2010

20

2010/2011

17

2011/2012

12

2012/2013

15

2013/2014

17

Zdroj: Tabuľka 13
Základná škola je neplnoorganizovaná, vybavenie učebňami je beţné.
Materiálno-technické vybavenie
2 interaktívne tabule, 3 notebooky, 7 počítačov, multifunkčná tlačiareň, 1farebná tlačiareň,
dataprojektor, 2 reproduktory, CD prehrávač.
V škole pracujú celkom 4 pedagogický a 1 nepedagogický pracovník (upratovačka).
Vyučovanie cudzích jazykov
Anglický jazyk –od 3 ročníka povinne
Zameranie školy




Pozitívnou klímou ku komunikácii a tvorivosti – rozvoj komunikatívnych zručností,
čitateľských kompetencií, rozvoj tvorivosti kreativity, práca s nadanými aj slabo
prospievajúcimi ţiakmi
PROJEKTY školy: Zdravá škola, Ovocie v školách, Digitálne vzdelávanie pre
všeobecno-vzdelávacie predmety, Elektronizácia vzdelávania EU, Zber papiera
Školský časopis naŠAŠKOla

Mimoškolská činnosť /krúžky/
Pohybový krúţok -17 ţiakov, Flautový 5-ţiakov

Zaujímavosti, úspechy, súťaže, aktivity









Školský časopis získal Čestné uznanie v medzinárodnej súťaţi PROSLAVIS
Čestné uznania v tvorbe ENVIROPROJEKT
V Literárno -výtvarnej súťaţi Zlaty Dônčovej štyri 1.miesta, dve 3.miesta, Čestné
uznanie a literárne a výtvarné práce vystavované v Krajskom osvetovom stredisku
V aranţovaní dve 1.miesta, 3.miesto
Škol.rok 2013 – 2014 2.miesto v recitačnej súťaţi v krajskom kole 2.miesto
Škol.rok 2014 – 2015 v spolupráci so Starým divadlo Karola Spišáka 1.miesto vo
výtvarnej súťaţi Videli kreslili, maľovali...
Nácvik programov pre obec
V DOMINO prezentácia práce našej ţiačky v súťaţi Svet fantázie
Inklúzia s Liečebno-výchovným sanatóriom v Poľnom Kesove

Spolupráca s Organizáciou dôchodcov - výstavy

2.1.6.2 Zdravotnícka infraštruktúra
Zdravotná starostlivosť pre obyvateľov je zabezpečená 1-krát týţdenne , kedy v ambulancii
nachádzajúcej sa v budove obecného úradu ordinuje obvodný lekár.
Rehabilitačnú starostlivosť poskytuje Hotel ThermalKesov, v ktorom je sauna a bazén
s termálnou vodou vhodný na oddychové pobyty pre rodiny s deťmi.
2.1.6.3 Sociálna infraštruktúra
V obci Poľný Kesov sa nenachádzajú ţiadne zariadenia sociálnych sluţieb.
2.1.6.4 Kultúrna infraštruktúra
Na zabezpečenie kultúrnych potrieb obyvateľov obce slúţi kultúrny dom a kniţnica.
V obci sa ďalej nachádza -klub dôchodcov, kostol, kaplnka, boţie muky, sochy a parky.
2.1.6.5 Priestory občianskej vybavenosti
Administratívne sluţby v obci zabezpečuje obecný úrad a pošta. Športové zariadenia
zabezpečujú športovú činnosť, rôzne športovo-rekreačné aktivity a slúţia aj na oddychové
účely. V obci sa nachádzajú: futbalové ihrisko, telocvičňa a tenisový kurt. Ostatné zariadenia
v obci sú poţiarna zbrojnica, dom smútku a cintorín.

2.1.7 Kultúrny a spoločenský život
V obci pôsobia organizácie, ktoré sa podieľajú na aktivitách v obci po celý rok
a zúčastňujú sa kultúrno-spoločenských a športových podujatí:

Tabuľka 14: Spoločenské organizácie a občianske zdruţenia
Organizácia
Predmet činnosti
Dobrovoľný hasičský zbor
Poľovné zdruţenie Breza
ŠK Thermal Kesov
Športový klub stolného
tenisu
Spevácky súbor Prameň
Rybársky spolok
Jednota dôchodcov
Slovenska
Tanečný súbor Svetlušky
Kesovskí patrioti

Počet
členov

Účasť na hasičských súťaţiach, hasičská činnosť
Poľovnícke aktivity v revíry
Futbalová činnosť, súťaţe..
Stolný tenis

16
23
40
16

Účasť na kultúrnych a spoločenských akciách
Chov rýb, starostlivosť o rybník..
Stretávanie dôchodcov, výlety, organizovanie
výstav,...
Účasť na kultúrnych a spoločenských
podujatiach..
Enviromentalistika jestvujúcich biotopov v obci

15
25
31
13
6

2.1.8 Podnikateľské prostredie
Tabuľka 15: Podnikateľské subjekty v obci so sídlom podnikania v obci
NÁZOV PODNIKATEĽSKÉHO
SUBJEKTU

PREDMET PODNIKANIA

Heaven Pub, p.Kriššák Martin

FO

Pohostinstvo

Slovak Tourism, a.s.

PO

Ubytovacie a rekreačné sluţby v rámci obce

Penzion L- Drahoš Loţan

FO

Ubytovacie a stravovacie sluţby

Ján Baláţ

FO

Pomocné stavebné práce, výroba a montáţ plastových roliet

Euroks Jarabina,s.r.o.

PO

Zámočníctvo, nástrojárstvo, kovoobrábanie, výroba krbov, ...

Mário Kopáček

FO

Vykonávanie nákladnej vnútroštátnej i medzinárodnej dopravy

Ing.Juraj Sitár Pribina

FO

Prednášková, poradenská činnosť v oblasti svetla a energetiky,
organizovanie kurzov a seminárov

SPORTFIRE s.r.o.

PO

Výroba jednoduchých výrobkov z kovu, údrţba motorových vozidiel
bez
zásahu
do
motorickej
časti
vozidla,
vedenie
účtovníctva, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu mikro

PC sluţby, s.r.o.

PO

Správa dopytov v oblasti informačných technológií, registrácia pre
firmy

JT NUTRITION s.r.o.

PO

Obchod s doplnkami výţivy pre športovcov – športová výţiva,
proteíny, kreatíny, spaľovače tuku

PAVEX.SK spol. s r.o.

Veľkoobchod a maloobchod s fotografickou technikou - filtre,
blesky, statívy, ďalekohľady, tašky, akumulátory, púzdra,
PO diaprojektory, premietacie plátna, filmové skenery

Bosák Dušan

FO Výroba keramických a porcelánových výrobkov pre domácnosť,
taxisluţby
Kurzy orientálneho tanca, osobné poradenstvo, organizácia
prednášok a stretnutí. Predaj ručne robených náramkov a
náhrdelníkov a kníh Jaspis. Masáţe, organizovanie rekreačných
pobytov, jazda na koni

Sitárová Jaroslava – JASPIS
FO

PO Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel, opravy

AUTOSERVIS INN, s. r. o.

karosérií
PO Online predaj ručne vyrobených, maľovaných a zdobených
keramických lámp

Ceremoniár, s.r.o.

2.1.9 Materiálne zdroje
2.1.9.1 Stav vysporiadania vlastníckych vzťahov
Register obnovenej evidencie pozemkov bol ukončený v roku 2015.

2.1.9.2 Stav územnoplánovacej dokumentácie a PHSR
Územnoplánovacia dokumentácia bola schválená 21.10.2014 a PHSR je platný do 31.12.2015
2.1.9.3 Infraštruktúra obce
Tabuľka 16: Vybavenosť obce technickou infraštruktúrou
Infraštruktúra
Cestná sieť v km
Ţelezničná sieť v km
Plyn v bm

Obec
10
4 000

Kanalizácia v bm

-

ČOV

0

Vodovod v bm
Vodný zdroj

4 000
1

Zber TKO

Áno

Klasický

Áno

Separovaný

Áno

Domové ČOV

Nie

Spôsob vykurovania

plyn, el. energia

Vedenie el. energie
Vzdušné

Áno

Káblové

Áno

Autob. spojenie

Áno

Z toho expresné

Nie

Telefónny rozvod

Áno

Rozhlas

Áno

Medzinárodné trasy TI

Áno

2.1.9.4 Domový a bytový fond
Tabuľka 17: Domový a bytový fond obce
Rodinné domy

Bytové
domy

Spolu

V nich byty
spolu

Domov spolu

238

6

244

276

Trvale obývané domy

180

6

186

218

Vlastníctvo - bytové družstvo

0

0

0

0

Vlastníctvo obec

0

2

2

14

Vlastníctvo FO

169

0

169

173

Vlastníctvo PO

0

0

0

0

Vlastníctvo ostatné

0

1

1

4

Neobývané

56

0

56

56

Nezistená obývanosť

2

0

2

2

Priemerný vek domu

60

20

-

-

Počet

Zdroj: Obecný úrad Poľný Kesov

Zdroj: Tabuľka 17

Tabuľka 18: Obdobie výstavby bytových domov
V rodinných
domoch

V bytových
domoch

V domovom

Z toho v%

fonde spolu

I.kt.

Do roku 1945

53

0

53

20,7

1946-1970

71

0

71

27,73

1971-1980

17

0

17

6,64

1981-1990

32

4

36

12,5

1991-2001

5

0

5

1,95

2002-2011
Nezistené

11
67

0
2

11
69

4,3
26,17 33,3

Spolu

256

6

262

Obdobie výstavby
bytov

Zdroj: Obecný úrad Poľný Kesov

II.kt

66,6

Obdobie výstavby bytových domov

Zdroj: Tabuľka 18

Tabuľka 19: Vybavenie obývaných bytov technickou infraštruktúrou
Vybavenie bytov

Počet

%

Bytov spolu

276

S plynom

188

68,1

S vodovodom

175

63,4

0

0,0

Septikom alebo domácou ČOV

244

88,4

Splachovacím záchodom

175

63,4

Kúpeľňou

218

79,0

Internetom

94

34,1

S kanalizačnou prípojkou

Zdroj: Obecný úrad Poľný Kesov

Zdroj: Tabuľka 19

2.1.9.5 Majetok obce
Tabuľka 20: Majetok obce
Nadobúdacia hodnota

Posledná účtovná
hodnota k 30.4.2015

Obecný úrad

147 578,82

116 338,82

Kultúrny dom

22 996,38

9 219,21

Poţiarnu zbrojnica

332 776,72

264 723,22

Zdravotné stredisko

0,00

0,00

Základná škola

0,00

0,00

Materská škola

0,00

0,00

Dom smútku

21 617,17

6 208,36

Obecný verejný vodovod

201 165,77

27 551,95

Obecný vrt – zdroj pitnej vody

28 024,37

0,00

Budova vodárne

52 264,05

10 384,07

Budova pošty

3 213,17

0,00

Hospodárska budova

5 512,11

1 841,49

Budova bývalých šatní TJ

9 128,33

0,00

Spevnené plochy a chodníky

34 948,94

21 347,01

Hrádza na Cabajskom potoku

5 959,14

4 159,14

Majetok

Budova bývalého textilu

16 882,48

11 770,48

Obecný rozhlas

8 369,66

4 245,13

Verejné osvetlenie

130 390,85

97 684,40

8- bytová obecná nájomná bytovka

401 565,22

370 317,22

6- bytová obecná nájomná bytovka

321 359,41

309 750,41

Územný plán obce

15 327,46

14 431,46

Pozemky

234 782,87

234 782,87

Miestne komunikácie

257 805,10

67 737,37

Ostatný majetok nezaradený

11 842,92

77,50

Revitalizovaná centrálna zóna obce

454 546,96

306 146,19

Vodná nádrţ - jazero v areáli kúpaliska

17 789,05

0,00

2 735 846,95

1 878 716,30

SPOLU

2.1.9.6 Investičné aktivity obce za posledných 5 rokov
Tabuľka 21: Investičné aktivity obce za posledných 5 rokov
Projekt
Rok začatia/ukončenia
Revitalizácia centrálnej zóny obce
2010/2011
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
2010/2011
Rekonštrukcia a rozšírenie hasičskej zbrojnice
2010/2011
Energetická efektívnosť vo verejných budovách
/2011
Výstavba obecných nájomných bytov 8-bytový dom
2013/2013
Výstavba obecných nájomných bytov 6-bytový dom
2014/2014

2.1.9.7 Plánované investičné aktivity
Tabuľka 22: Plánované investičné aktivity
Názov investície
Výstavba chodníkov
Vybudovanie kanalizácie
Výstavba multifunkčnej budovy v športovom
areály
Orientačné tabule
Pamätná izba obce
Výstavba parkovísk
Rekonštrukcia MK
Úprava verejných priestranstiev výsadbou zelene
Výstavba domu sociálnych sluţieb

Rok
začatia/dokončenia
2016 / 2017
2016 / 2023
2017 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2018
2016 / 2018
2019 / 2020
2017 / 2023
2018 / 2023

2.1.9.8 Zoznam voľných hospodárskych budov na území obce Poľný Kesov
- nie sú uvedené

2.1.10 Cestovný ruch
Obec Poľný Kesov má vysoký potenciál pre rozvoj športovo – rekreačných aktivít. Pre
návštevníkov je príťaţlivá najmä vďaka existencii termálnych prameňov. V minulosti bolo
v obci vybudované kúpalisko, ktoré je zásobované vodou z termálneho vrtu BPK -2 s teplotou
49 °C. Voda po úprave vyhovuje poţiadavkám Vyhlášky MZ SR č. 30/2002 na kúpanie.
Návštevníkom je k dispozícii vonkajší termálny bazén, hotelový vnútorný hypertermálny
bazén, nová bazénová hala s welness sluţbami, k dispozícii sú 3 typy sáun: fínska, parná a
infra sauna, vírivá vaňa – jacuzzi a tepidárium s lehátkami. Momentálne zariadenie rozširuje
svoje kapacity a realizuje sa tu výstavba aquaparku , čo priláka do obce veľké mnoţstvo
návštevníkov. Súčasťou termálneho kúpaliska ja aj chatová osada a stanový tábor, v ich
blízkosti sa nachádza Hotel Thermal Kesov ***. Aj napriek existujúcej materiálno- technickej
základni je v obci deficit kvalitných ubytovacích a stravovacích jednotiek.
Existujúce ubytovanie
Hotel Thermal Kesov
Penzión L
Aktivity pre využívanie voľného času
Poţičovňa bicyklov -10 bicyklov
Tenisové kurty – súkromné

2.2 Analýza vonkajšieho prostredia
Vonkajšie prostredie je určované Európskou úniou a legislatívou Slovenskej republiky. V
danej oblasti je relevantný najmä Národný plán reforiem Slovenskej republiky platný pre roky
2014 a 2015. Jedná sa o opatrenia, ktorým sa vláda zaviazala plniť v nasledujúcom období
Konsolidačné opatrenia 2014 - 2015:




Zachovanie výnosu a zvýšenie úspešnosti DPH.
Registračné pokladnice pre lekárov a iné profesie.
Zráţková daň na finančných a nefinančných benefitoch od farmaceutických spol. pre
lekárov.
 Ročné zúčtovanie Sociálnej poisťovne.
 Úspory na mzdách (ESO).
 Úspory na medzispotrebe (ESO).
Efektívnosť verejných výdavkov:




Transformácia a zlučovanie podriadených organizácií kapitol štátneho rozpočtu v
rámci ESO.
Zlepšenie finančného riadenia a hospodárenia poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti.
Vyrovnané hospodárenie fakultných a univerzitných nemocníc.

 Implementácia prvej fázy e-health ESO1.
 Výdavkové priority - zvýšenie miezd učiteľom, zamestnancom úradov
 práce, kapacít materských škôl.
 Výstavba diaľnic.
Boj proti daňovým podvodom a analytické kapacity:


Tretia etapa akčného plánu formou opatrení na zlepšenie výberu daní: najmä
centralizácia informácií z mýtneho systému, registra motorových vozidiel a
obyvateľstva, prístup k informáciám o účtoch prešetrovaných osôb a firiem.
 Zavedenie insolvenčného registra, registra diskvalifikovaných osôb a ratingu
daňových subjektov. Okrem toho sa zriadia špecializované senáty na krajských súdoch
so zameraním na daňovú oblasť.
 Posilnenie analytických kapacít a vybudovanie analytickej jednotky na Finančnej
správe SR.
 Zverejňovanie platenia DPPO (daň z príjmov právnických osôb).
Sluţby zamestnanosti, dlhodobá nezamestnanosť:


Prioritizovanie poradenských a individualizovaných verejných sluţieb zamestnanosti
vrátane zvýšenia ich administratívnych kapacít s cieľom zlepšenia prístupu k
zamestnaniu pre dlhodobo nezamestnané osoby, pracovníkov s nízkou kvalifikáciou,
starších ľudí a ţien.
 Poskytovanie kariérneho poradenstva pre dospelých na zlepšenie uplatniteľnosti na
trhu práce.
 Centralizácia databázy uchádzačov o zamestnanie a poberateľov sociálnych dávok,
kompletizácia a prepojenie s relevantnými inštitúciami.
 Analýza čistej účinnosti a efektívnosti výdavkov jednotlivých opatrení aktívnej
politiky trhu práce.
 Posilnenie finančných motivácii zamestnať sa - súbeh dávky v hmotnej núdze a mzdy.
Predškolské zariadenia:



Budovanie nových zariadení sluţieb starostlivosti o dieťa.
Rozšírenie kapacít materských škôl, rozšírenie existujúcich foriem výchovy a
vzdelávania o prípravné triedy materskej školy a zvýšenie časovej dotácie pre
predškolské vzdelávanie.
Nezamestnanosť mladých:



Prijatie systému záruk pre mladých ľudí do 29 rokov.
Identifikácia sektorovej potreby zručností na trhu práce a dopytu po kvalifikovanej
pracovnej sile prostredníctvom Národnej sústavy povolaní.
Odborné vzdelávanie a postavenie učiteľov:



Zvyšovanie miezd učiteľov.
Lepšie zapojenie zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov do systému
odborného vzdelávania a prípravy, podpora odbornej praxe ţiakov vykonávanej

priamo v podnikoch a zmeny v normatívnom financovaní odborného regionálneho
školstva s cieľom posilniť kvalitu odborného vzdelávania.
Marginalizované rómske komunity:
 Zvyšovanie počtu asistentov učiteľov.
 Vydávanie učebníc a učebných textov v slovenskom a v rómskom jazyku.
Výskum a vývoj:
 Opatrenia z Akčného plánu stratégie RIS3.
Transparentnosť regulácie sieťových odvetví:
 Hodnotenie potreby ďalšej regulácie.
 Zverejňovanie analýzy ku všetkým zásadnejším zmenám politík regulačného obdobia.
 Vybudovanie dátového centra na webovom sídle URSO.
Prepájanie sústav a sietí:
 Prepojenie plynárenských sietí s Poľskom a Maďarskom.
 Prepojenie elektrizačných sústav s Maďarskom.
Energetická efektívnosť v podnikoch:
 Podpora energetických auditov pre malé a stredné firmy.
 Implementácia smernice o energetickej efektívnosti.
Verejná sluţba:
 Reforma štátnej sluţby.
 Model prevádzky Integrovaných obsluţných miest.
 Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo VS.
ESO - Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa.
Justícia:
 Skrátenie dĺţky súdneho konania.
 Elektronický súdny spis.
 Zavedenie elektronickej Zbierky zákonov SR.
Zdroj: Národný program reforiem Slovenskej republiky 2014, strana 24, 25.

2.3 Swot Analýza
Silné stránky

Slabé stránky

Hospodárska oblasť

Hospodárska oblasť

 Výhodná geografická poloha vzhľadom na
okresné póly rastu
 Priaznivé pôdne podmienky pre intenzívnu
poľnohospodársku výrobu
 fundovaní odborníci v oblasti
poľnohospodárstva
 obec je členom zdruţenia obcí CEDRON NITRAVA Ponitrianske zdruţenie obcí pre
separovaný zber
 vysoké zastúpenie produktívnej zloţky
obyvateľstva
 existencia separovaného zberu odpadu
 dobrá vybavenosť prvkami technickej
infraštruktúry
 upravené verejné priestranstvá v obci
 dostatok parkovacích miest v obci
 existencia termálneho kúpaliska
 existujúca materiálna základňa pre rozvoj
kúpeľného turizmu, wellness, VT a AT
 existencia ubytovacích a stravovacích
zariadení priamo v obci
 platný ÚPD
 ukončený ROEP
 diverzifikovaná ekonomická základňa obce
 ekonomická stabilita firiem podnikajúcich v
obci
 dobrý vzťah samospráva – podnikateľ

 relatívne nízky podiel ekonomicky aktívneho
obyvateľstva
 odliv mladých ľudí za prácou
 absencia kanalizačnej siete v obci
 likvidácia odpadových vôd z obce
 absencia informačného bodu v obci
 zlý stav miestnych komunikácií
 absencia chodníkov
 absencia sociálnej infraštruktúry pre starších
obyvateľov
 absencia doplnkových sluţieb cestovného ruchu
 absencia vytvoreného produktu cestovného
ruchu
 absencia dostatočného mnoţstva pracovných
príleţitostí

Sociálna oblasť
 Priestor na rekreáciu a oddych pre širšie
zázemie blízkych miest
 Vhodné prírodné podmienky pre rozvoj
prímestskej rekreácie, vidieckej turistiky,
agroturistiky a wellness
 Dobrá dostupnosť atraktívnych turistických
destinácií – Štúrovo, Podhájska
 ochota obyvateľov spolupodieľať sa na
rozvojových zámeroch obce
 dobrá komunikácia OcÚ – občan
 existencia aktívnych záujmových zdruţení v
obci
 národnostná homogenita obce
 existencia predškolského a školského
zariadenia
 existencia špeciálneho sociálneho zariadenia
– Liečebno – výchovné sanatórium
 bohatý historický potenciál – existencia

Sociálna oblasť
 nepriaznivá veková štruktúra obyvateľov –
regresívny typ sídla
 záporné hodnoty prirodzeného prírastku

Environmentálna oblasť
 slabé vyuţitie existujúceho prírodného
potenciálu

archeologických nálezísk v obci
 kladné hodnoty migračného salda –
imigrácia obyvateľov do obce
 pozitívne hodnoty celkového prírastku za
posledných 5 rokov – pozitívny
demografický vývojový trend
Environmentálna oblasť
 Existencia termálnych prameňov s vysokým
obsahom minerálnych látok s liečivými
účinkami na pohybové ústrojenstvo
 Dobrá kvalita ŢP
 Čisté a zdravé prírodné prostredie
 Bohatá fauna a flóra
 Potenciál na vyuţívanie alternatívnych
zdrojov energie - geotermálna energia
 Priaznivé klimatické podmienky pre
rastlinnú a ţivočíšnu výrobu
 Vysoká kvalita ornej pôdy

Príležitosti
Hospodárska oblasť
 rozvoj ekologického poľnohospodárstva
 vyuţívanie alternatívnych zdrojov energie
hlavne v poľnohospodárstve-biomasa
 vybudovanie kanalizačnej siete v obci
 posilnenie obytnej funkcie obce
podporovaním IBV
 rozvoj spolupráce s partnerskými obcami
doma aj v zahraničí
 lepšia koordinácia obecných aktivít s
ostatnými obcami MR CEDRON
 rozvoj cezhraničnej spolupráce s
prihraničnými oblasťami
 tvorba nových medzisektorovým partnerstiev
 skrášlenie a úprava verejných priestranstiev
v obci
 vytvorenie centra prvého kontaktu v obcituristicko-informačná kancelária
 realizácia marketingového prieskumu CR a
tvorba produktu CR
 vyuţitie moţností financovania rozvojových
projektov z fondov EÚ a domácich
dotačných titulov
 dobudovaním prvkov technickej
infraštruktúry zabezpečiť ďalší rozvoj
podnikateľských aktivít v obci
 podpora podnikateľskej sféry
a samozamestania
 rekonštrukcia miestnych komunikácií
 vybudovanie chodníkov

Ohrozenia
Hospodárska oblasť
 nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy
 nevytvorenie ťaţšia dostupnosť obce k
finančným zdrojom na budovanie infraštruktúry
k bytovej výstavbe
 absencia podporného systému financovania
bývania pre mladé rodiny
 nerozvíjanie marketingu územia a poskytovania
sluţieb spomaľuje rozvoj cestovného ruchu v
obci
 útlm poľnohospodárskej výroby v obci
 zloţitý legislatívny systém
 slabá dostupnosť podporných finančných
zdrojov pre menšie obce
 slabá ekonomická sila v obci
Sociálna oblasť
 nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy
 nevytvorenie ťaţšia dostupnosť obce k
finančným zdrojom na budovanie infraštruktúry
k bytovej výstavbe
 absencia podporného systému financovania
bývania pre mladé rodiny
 nerozvíjanie marketingu územia a poskytovania
sluţieb spomaľuje rozvoj cestovného ruchu v
obci
 útlm poľnohospodárskej výroby v obci

 vyuţitie vysokého potenciálu obce pre rozvoj
športovo- rekreačných aktivít
 rekonštrukcia a dostavba materiálnej
základne CR v obci
 lepšia propagácia obce doma aj v zahraničíinformačný materiál, broţúra, publikácia v
obci
 vytvorenie doplnkových aktivít v cestovnom
ruchu
 vytvorenie dostatočného mnoţstva
ubytovacích kapacít priamo v obci
 zlepšenie systému separovaného zberu
Sociálna oblasť

 zloţitý legislatívny systém
 slabá dostupnosť podporných finančných
zdrojov pre menšie obce
 slabá ekonomická sila v obci
Environmentálna oblasť
 zhoršovanie kvality zloţiek ŢP v dôsledku
absentujúcej kvality infraštruktúry

 rekonštrukcia a modernizácia existujúceho
sociálneho zariadenia- Liečebno-výchovné
sanatórium
 vybudovanie športovo-oddychového areálu
 pozdvihnutie kultúrnospoločenského a
športového ţivota v obci realizáciou
viacerých obecných aktivít
 vytvorenie vhodného priestoru pre
poskytovanie sociálnych (krátkodobé)
 vyuţitie kultúrneho a prírodného potenciálu
pre účely vidieckej turistiky, prímestského
cestovného ruchu a wellness
 vybudovanie značených turistických a
cykloturistických trás
Enviromentálna oblasť
 vyuţívanie geotermálnych prameňov ako
alternatívneho zdroja energie

3. STRATEGICKÁ ČASŤ
3.1 Vízia rozvoja územia obce Poľný Kesov
Víziou je progresívna obec , ktorá sa prioritne zameriava na maximálne uspokojenie potrieb
svojich obyvateľov, vyuţívajúca výhodnú geografickú polohu, umoţňujúcu rozvoj podnikania
a cestovného ruchu a hospodársky rast za podmienok trvalo-udrţateľného rozvoja, obec
s kvalitnou infraštruktúrou ponúkajúcou komunikačné, informačné a verejné sluţby na
najvyššej úrovni, vyuţívajúce úzku spoluprácu verejného, neziskového i podnikateľského
sektoru a občanov obce.

3.2 Strategický cieľ
Hlavným cieľom PHSR obce Poľný Kesov je podporiť vyváţený rozvoj v obci
prostredníctvom postupného zvyšovania jej konkurencieschopnosti. Strategickým cieľom
obce je vytvorenie vhodného sociálne – trhového a trvalo-udrţateľného prostredia, ktoré bude
podporovať vlastné úsilie a výkony obyvateľov pri tvorbe pracovných príleţitostí, bude
zaloţené na akceptácii vlastníckych práv jednotlivcov a povedie jednotlivcov k dobrovoľnej
zodpovednosti o sociálne slabších a o ţivotné prostredie. Jednotlivé prioritné oblasti
s popisom cieľov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Strategické priority a ciele
P.č.

1

Cieľ

Priorita

Podpora trvalo
udrţateľného rozvoja

Zabezpečiť stabilný rast ekonomickej aktivity v obci a jej okolí,
ktorý je základom hospodársko-sociálneho postavenia jej občanov:
- cestovný ruch
- poľnohospodárstvo
- ostatné sluţby
- priemysel

2

3

4

5

Ochrana ţivotného
prostredia

Investície do občianskej
infraštruktúry

Rozvoj občianskej
spoločnosti

Podpora rozvoja sluţieb pre
obyvateľov

Zachovať úctu k ţivotnému prostrediu nielen na úrovni platných
noriem v oblasti ochrany ţivotného prostredia, ale hlavne
zvyšovať povedomie obyvateľov, aby sami aktívne prispievali k
ochrane svojho okolia.
Prispieť k skvalitneniu a dobudovaniu občianskej infraštruktúry v
oblastiach ako sú technická, sociálna, zdravotná a kultúrna
infraštruktúra. Súčasťou tejto priority je aj riešenie a zlepšovanie
situácie v oblasti bývania.
Cieľom je aktivizácia obyvateľstva formou kultúrnych a
športových podujatí, ako aj kontinuálne zvyšovanie participácie
obyvateľov na dianí v obci.
Cieľom je skvalitnenie sluţieb poskytovaných na území obce, ako
aj zabezpečenie takých, ktoré v súčasnosti absentujú.

4. PROGRAMOVÁ ČASŤ
4.1 Opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým prioritám
Opatrenie

Opatrenie 1.1
Zlepšenie obecnej
infraštruktúry a miestnych
komunikácií

Opatrenie 1.2
Podpora rozvoja
podnikateľskej činnosti
Opatrenie 2.1
Podpora kultúrnospoločenských a
voľnočasových aktivít
Opatrenie 2.2
Rozvoj sociálnych a
zdravotných sluţieb

Opatrenie 2.3
Rekonštrukcia obecných
objektov a školských
zariadení

Opatrenie 2.4
Vytváranie podmienok na
bývanie

Projekt/Aktivita

Prioritná oblasť/ oblasť

Projekt 1.1.1
Oprava miestnych komunikácií

Hospodárska / stavebnotechnická infraštruktúra

Projekt 1.1.2
Výstavba chodníkov
Projekt 1.1.3
Úprava verejných priestranstiev
Projekt 1.1.4
Montáţ kamerového systému do obce
Projekt 1.1.5
Budovanie doplnkovej infraštruktúry
Projekt 1.1.6
Rekonštrukcia verejných
priestranstiev
Projekt 1.1.7
Budovanie športového areálu
Projekt 1.2.1
Podpora podnikateľských aktivít

Hospodárska / stavebnotechnická infraštruktúra
Hospodárska / stavebnotechnická infraštruktúra
Hospodárska / stavebnotechnická infraštruktúra
Hospodárska / stavebnotechnická infraštruktúra
Hospodárska / stavebnotechnická infraštruktúra

Projekt 2.1.1
Podpora miestnych kultúrnych
a športových organizácií
Projekt 2.2.1
Rozvoj opatrovateľskej sluţby a
komunitných sociálnych sluţieb
Projekt 2.2.2
Podpora činnosti Jednoty dôchodcov
Projekt 2.2.3
Vybudovanie DSS
Projekt 2.2.4
Podpora existujúcej ambulancie
Projekt 2.3.1
Rekonštrukcia sociálnych
zariadeniach budovy kultúrneho domu
Projekt 2.3.2
Rekonštrukcia vykurovacieho systému
v kultúrnom dome
Projekt 2.4.1
Podpora IBV, príprava infraštruktúry

Hospodárska / šport
Hospodárska / podnikanie

Sociálna / šport

Sociálna / staroba

Sociálna / staroba
Sociálna / staroba
Sociálna / zdravie
Sociálna / kultúra

Sociálna / kultúra

Sociálna / bývanie

Opatrenie 3.1
Podpora aktivít v oblasti
nakladania s odpadovými
vodami
Opatrenie 3.2 Podpora
aktivít v oblasti
odpadového hospodárstva

3.1.1 Kanalizácia

Enviromentálna /
odpadové vody

3.2.1 Odstraňovanie a prevencia
divokých skládok

Enviromentálna /
odpadové hospodárstvo

4.2 Prehľad ďalších projektov
viď. Príloha

5. REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť nadväzuje na programovú časť vo väzbe na program a navrhnuté
ukazovatele. Realizačná časť obsahuje popis úloh jednotlivých partnerov, popis
inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia, popis komunikačnej stratégie k jednotlivým
cieľovým skupinám a systém monitorovania a hodnotenia.

5.1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie
Zabezpečenie realizácie a naplnenia PHSR obce Poľný Kesov na roky 2015 – 2023 bude
dosiahnuté koordinovaným a širokospektrálnym pôsobením všetkých zainteresovaných
cieľových skupín v obci v kombinácii s vyuţitím schopností a skúseností všetkých
zodpovedných osôb. Projekty moţno uskutočňovať vlastnými silami obce alebo za pomoci
„externistov“. Práve prepojenie interných a externých nositeľov projektov urýchli proces
realizácie stratégie, resp. môţe prebiehať paralelne realizácia viacerých projektov naraz.
Riadiacim orgánom PHSR na úrovni obce je obecné zastupiteľstvo (ďalej len „OZ“). OZ si
môţe zriadiť komisie ako svoje poradné orgány. Vo vzťahu k realizácii PHSR OZ berie na
vedomie návrh strategickej časti dokumentu, schvaľuje celý dokument PHSR a kaţdoročne
schvaľuje vyhodnotenie jeho plnenia, taktieţ schvaľuje spolufinancovanie jednotlivých
projektov financovaných z doplnkových zdrojov financovania a z prostriedkov rozpočtu obce.
OZ v rámci hodnotenia PHSR schvaľuje kaţdoročne hodnotiace a monitorovacie správy,
rozhoduje o zmenách a aktualizácii programu. Výkonným orgánom pre prípravu a realizáciu
rozvojových projektov a aktivít PHSR je starosta obce, ním riadené inštitúcie obce a vybraní
partneri projektov. Orgány zodpovedajú za systém riadenia PHSR a v prípade čerpania
pomoci EÚ a dotácií i za systém riadenia pomoci, čerpanie dotácií a pouţitie úverových
zdrojov

5.2 Komunikačná stratégia
V obci je zabezpečený plynulý tok informácií a zabezpečenie činností potrebných pre
realizáciu PHSR, ako aj činností v rámci projektového cyklu na úrovni jednotlivých
projektov, vrátane procesov s externými subjektmi ( príprava projektovej dokumentácie,
príslušné povolenia, proces verejného obstarávania, dodávky sluţieb, tovarov a stavebných
prác) a prípravu ţiadostí o doplnkové zdroje financovania.
Hlavným cieľom komunikačnej stratégie je komunikácia s občanmi a dosiahnutie stavu,

aby bol kaţdý občan o všetkých súvislostiach, ktoré pre neho z PHSR a jeho realizácie
vyplynú, informovaný včas, v dostatočnom rozsahu a primeranou formou.

5.3 Monitorovanie a hodnotenie
Monitorovanie plnenia programu rozvoja bude stálym a dlhodobým procesom
zameraným na sledovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien pomocou vybraných
ukazovateľov, cieľom ktorého bude získavanie informácií o skutočnom plnení opatrení
zameraných na zmenu negatívneho vývoja, resp. o potrebe zmeniť ich výber alebo spôsob
realizácie.
Proces monitorovania PHSR sa vykonáva systematicky a priebeţne počas celého trvania
PHSR aţ do ukončenia jeho platnosti a to na úrovni projektov ( základným prvkom
monitorovania je projekt), na úrovni programu sa pripravuje súhrnná monitorovacia správa za
príslušný rok. Vstupnými údajmi pre monitorovanie sú údaje z plánovaných a dosiahnutých
ukazovateľov výstupu, výsledku a dopadu jednotlivých projektov (uvedené v jednotlivých
akčných plánoch v Programovej časti PHSR). Výstupom monitorovania je monitorovacia
správa za príslušný rok schválená v OZ.
Proces hodnotenia sa vykonáva na úrovni programu (PHSR) systematicky a priebeţne
počas celého trvania programu.
Proces hodnotenia z hľadiska jeho vykonávania je rozdelený na strategické a operatívne
hodnotenie.
Operatívne hodnotenie sa zakladá predovšetkým na kaţdoročnom hodnotení vyhodnotenie PHSR bude prebiehať v zmysle platnej legislatívy o podpore regionálneho
rozvoja kaţdoročne hodnotiacou správou a monitorovacou správou, ktoré prejdú
schvaľovacím procesom v OZ.
Výstupom hodnotenia je hodnotiaca správa za príslušný rok schválená v OZ, ktorá
hodnotí pokrok k dosiahnutiu stanovených cieľov jednotlivých prioritných oblastí. Vstupnými
údajmi pre prípravu operatívneho hodnotenia sú výsledky monitorovania - monitorovacie
správy jednotlivých projektov realizovaných v rámci programu. Hodnotiace a monitorovacie
správy PHSR sú podkladom pre rozhodnutia orgánov ( OZ, starosta ) pri riadení realizácie
programu s účelom dosiahnuť ţiaduci pokrok smerom k dosiahnutiu cieľov jednotlivých
prioritných oblastí PHSR.

6. FINANČNÁ ČASŤ
Pre finančný plán je potrebné vychádzať zo súčasných podmienok a očakávaných
predpokladov získavania zdrojov na realizáciu programu. Odhad realizácie programu bude
vychádzať zo všeobecne očakávaných zdrojov:
a) verejné financie, t. j. rozpočet obce
b) fondy EÚ: PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 - 2020
Opatrenie 7: Základné sluţby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Opatrenie 19: LEADER
c) ďalšie zdroje
- zdroje NSK
- vlastné (predaj, nájom alebo vloţenie majetku)
- externé zdroje (štátny rozpočet, zvýhodnené úvery finančných inštitúcií)
- súkromné zdroje (fyzické a právnické podnikateľské subjekty alebo zdruţenia)

Indikatívny finančný plán špecifikuje pre kaţdú prioritu a na kaţdý rok finančný
prídel. Ide o finančný prídel plánovaný ako príspevok z kaţdého fondu, iných finančných
nástrojov ( pokiaľ priamo prispievajú k príslušnému finančnému plánu ), ako aj o celkovú
výšku verejných a odhadovaných súkromných zdrojov, ktoré zodpovedajú podielu kaţdého
jednotlivého fondu.
Dôleţitým zdrojom finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja sú prostriedky
zo Štrukturálnych fondov Európskej únie. Moţnosť získať verejné finančné zdroje z rozpočtu
Európskej únie a rozpočtu Slovenskej republiky je často viazaná na schopnosť obce
spolufinancovať projekty z vlastných zdrojov, prípadne zo zdrojov súkromných investorov.
Pomoc zo štrukturálnych fondov je určená regiónom a oblastiam, ktoré vykazujú nízku
úroveň hospodárskeho rozvoja. Podľa platných pravidiel Európskej únie sú podporované tie
regióny, ktoré zodpovedajú ekonomicky a geograficky stanoveným cieľom štrukturálnej
politiky.
Ďalšími moţnosťami financovania projektov disponujú ministerstvá, Nitriansky
samosprávny kraj a rôzne súkromné alebo vládne nadačné fondy na území Slovenska či iných
štátov.
Bankové inštitúcie poskytujú okrem komerčných úverov a pôţičiek i podporné programy
pre spolufinancovanie rozličných projektových zámerov.

ZÁVER
PHSR obce Poľný Kesov je strategický strednodobý dokument, ktorý určuje víziu
rozvoja obce, prioritné rozvojové oblasti a strategické ciele ich naplnenia. Tento dokument je
základným východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja jednotlivých oblastí
ţivota obce
PHSR je otvoreným dokumentom, ktorý bude vyhodnocovaný a aktualizovaný na
zasadnutiach obecného zastupiteľstva podľa potreby.
PHSR obce Poľný Kesov na roky 2015 aţ 2023 schválilo OZ na svojom zasadnutí dňa
15. decembra 2015 uznesením č. 104/2015. Účinnosť nadobúda dňom 1. januára 2016.

Ing. Ľubica Poluchová
starostka obce

Príloha
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