PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
OBCE

Trstená na Ostrove

Vypracovaný na obdobie 2008-2013

Vízia obce Trstená na Ostrove
Víziou obce je využívať svoju výhodnú geografickú polohu, zabezpečiť zásobovanosť všetkými
druhmi energií s primeranou ekologickou záťažou, umožňujúcou hospodársky rast za
podmienok trvaloudržateľného rozvoja a využívajúca obnoviteľné zdroje energie. Obec počíta
s kvalitnou infraštruktúrou ponúkajúcou komunikačné, informačné a verejné služby na
najvyššej úrovni, využívajúce úzku spoluprácu verejného, neziskového i podnikateľského
sektoru a občanov obce.
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I. Úvod

I. Úvod
Podpora regionálneho rozvoja pozostáva z politík a programov, ktoré sa realizujú
prostredníctvom projektov.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (ďalej len „PHSR“) je základným
strednodobým programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni.
Nadväzuje na príslušné strategické dokumenty a programové dokumenty podpory
regionálneho rozvoja na národnej a regionálnej úrovni. Na národnej úrovni ide predovšetkým
o Národný rozvojový plán (NRP) a Operačné programy (OP), na regionálnej úrovni o
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja (PSHR
TTSK).
Programovým obdobím je v našom prípade obdobie 2007 až 2013 pri zabezpečení
nadväznosti tohto obdobia na programové obdobie NRP. Za vypracovanie programového
dokumentu zodpovedá príslušný RO na úrovni obce, v našom prípade komisia vytvorená pre
monitoring prípravy PHSR obce Trstená na Ostrove (spolu so starostkou), ktorá vykonáva
činnosti na zabezpečenie realizácie jednotlivých procesov programovania.
Tieto dokumenty predstavujú nielen rozšírenie komplexnosti podpory realizácie
Národného rozvojového plánu v období rokov 2004 – 2006, ale vytvárajú predpoklad na
zabezpečenie konzistencie v podpore regionálneho rozvoja, a tým aj zvýšenie účinnosti
strategického plánovania tejto podpory a prípravy projektov v nasledujúcom programovacom
období 2007 – 2013.
Celkový prístup a podmienky spracovania
Štruktúra programového dokumentu na podporu rozvoja obce Trstená na Ostrove rovnako
ako aj proces jeho spracovania sa člení na nasledovné základné kapitoly:

A. Ekonomické a sociálne východiská
Pri príprave programového dokumentu podpory regionálneho rozvoja je prvým
krokom analýza sociálnych, ekonomických a technických východísk. Jej výsledky
predstavujú nevyhnutný predpoklad pre definovanie stratégie smerovania podpory
regionálneho rozvoja.
Pri analýze ekonomických a sociálnych východísk platí pre všetky typy programových
dokumentov podpory regionálneho rozvoja vo všeobecnosti nasledujúca postupnosť krokov:
socio-ekonomická analýza, analýza realizovaných opatrení, SWOT analýza, určenie
kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja.
I. Socio-ekonomická analýza (popis súčasnej socio-ekonomickej situácie)

Socio-ekonomická analýza sa zameriava na identifikáciu hlavných disparít a rastového
potenciálu na úrovni sektorov a regiónov v oblasti ekonomického rozvoja, ľudských zdrojov,
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka a základnej infraštruktúry.
II. SWOT analýza
SWOT analýza sa zameriava na prezentáciu poznatkov získaných v prechádzajúcich
analytických postupoch vo forme silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození.
V prípade tak malej obce, akou je obec Trstená na Ostrove, sa nevypracúvajú čiastkové
SWOT analýzy pre jednotlivé odvetvia, ale robí sa iba jedna sumárna SWOT analýza.
B. Rozvojová stratégia
Na základe výsledkov analýz vykonávaných v prvej fáze procesu programovania je
nasledujúcim krokom určenie dlhodobej vízie a stratégie jej realizácie.
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Východiskom pre definovanie stratégie je SWOT analýza, identifikované kľúčové
disparity a hlavné faktory rozvoja. V procese definovania stratégie sa všetky uvedené
dokumenty transformujú do vymedzenia cieľov, priorít, opatrení a aktivít na ich naplnenie.
C. Finančno–časová analýza (harmonogram)
Vstupom procesu zostavovania finančných rámcov je definovaná stratégia vo forme
cieľov, priorít, opatrení a aktivít.
Súčasťou procesu programovania je i podrobný opis organizačného zabezpečenia
riadenia podpory. Organizačné zabezpečenie predstavuje priradenie zodpovednosti a pravidiel
spolupráce medzi jednotlivými orgánmi. V rámci orgánov sa zodpovednosti a pravidlá
spolupráce priraďujú jednotlivým pracovným pozíciám.
Strategická časť programového dokumentu sa bude spracovávať komunitnou metódou,
to znamená, že okrem expertov budú na procese participovať aj zástupcovia verejnosti a
rôznych subjektov pôsobiacich v meste. To preto, aby sa dosiahol širší konsenzus o
smerovaní rozvoja obce a získali nenahraditeľné "miestne znalosti". Participácia bude
prebiehať v pracovných skupinách pri využití interaktívnych plánovacích techník, založených
na brainstormingu a facilitovanej diskusii. Usmerňovať ich bude externý facilitátor - jeho
úlohou bude previesť skupinu danou úlohou, uľahčovať proces tvorby nápadov s cieľom
dosiahnuť maximálnu efektivitu využitia stanoveného času.
Po vypracovaní a schválení vo vedení obce Trstená na Ostrove bude dokument
predstavený a schválený obecným zastupiteľstvom.

II. História obce Trstená na Ostrove
Obec sa po prvý raz spomína v listine z roku 1250 v spojení Udvornice de Nadast.
Pomenovanie možno odvodiť od maďarského označenia pre trstinu (nád) resp. miesto
zarastené trstinou (nádas) s pridaním prípony –d. Údaje o presnom dátume vzniku usadlosti
nemáme. Medzi usadlosťami, ktoré mali chrániť hranice, ešte nefiguruje. Podľa
Geografického slovníka Uhorska (Magyarország geográfiai szótára), ktorý vyšiel pod
redakciou Adolfa Fényesa, jestvovalo v polovici minulého storočia na území Uhorska 15 obcí
s týmto názvom (rátame medzi ne napr. aj Trstenú na Orave). O žitnoostrovskej Trstenej vo
Fényesovom pramennom diele nájdeme len toľko, že išlo o Maďarmi obývanú obec
v Bratislavskej stolici na pol hodiny pešej chôdze od Horného Baru. V tom čase ju obývalo
844 rímskych katolíkov a 11 izraelitov. Podľa slovníka bola ornica v chotári úrodná a darilo
sa hovädziemu dobytku. Zemepáni boli miestni zemania. Najbližšia pošta bola v Šamoríne.
Borovszky píše, že Trstená je žitnoostrovská maďarská obec s 88 domami a 505
obyvateľmi rímskokatolíckeho vierovyznania. Obec je dedičným sídlom Sárköziovcov,
Sághiovcov a Dömösközyovcov. Pod názvom Nádasd je zaznamenaná v listinách z roku
1397. Kráľ Žigmund uviedol do tunajších majetkov šľachticov Ondreja a Mateja. Potom kráľ
roku 1412 daroval časť obce bratislavskému mešťanovi Ondrejovi Malathovi. V súpise z roku
1553 majú po jednej porte Emerich Sághi a Krištof Sárközy. Časť majetku Sághiovcov prešla
v druhej polovici minulého storočia do rúk rodiny Bartalovcov. Trstená na Ostrove nemala
vlastný kostol, na poštu chodili obyvatelia do obce Baky, telegrafovať do Gabčíkova
a k železnici do Dunajskej Stredy.
O minulosti Trstenej uvádza zaujímavé fakty aj dr. Komlóssy. Píše, že okolie usadlosti
bolo kedysi pokryté močiarmi, jazerami, ale hlavne trstinou. Najstaršie miestne rodiny Sághiovci, Sárköziovci a Dömöközyovci – sa zaoberali hlavne rybolovom, poľovníctvom
a chovom zvierat. Nepravidelný pôdorys obce vznikol práve kvôli množstvu vodných plôch.
Domy sa totiž stavali iba na vyvýšených miestach. Obyvatelia obce boli od nepamäti
šľachtickí komposesori (spoludržitelia).
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Deti z Trstenej chodili spočiatku do školy do Baky, kde bol v polovici 19. stor. ich
učiteľom v prenajatom dome Vincze Rózsa. Roku 1870 sa obec z hľadiska školskej
dochádzky osamostatnila, ale prvá škola v Trstenej bola postavená až roku 1876. Pozostávala
z jednej miestnosti, ktorá susedila s bytom učiteľa. Od roku 1913 sa v maďarskom názve
používa upresňujúci prívlastok Csallóköz– a slovenský názov dostala obec až v roku 1927.
Podľa posledných údajov mala Trstená na Ostrove rozlohu 625 hektárov a v 151
domoch bývalo 506 obyvateľov (472 Maďarov, 32 Slovákov a 1 Čech).
Geografické a klimatické údaje
Územie, v ktorom leží obec Trstená na Ostrove, leží na juhozápade SR na Podunajskej
nížine, na Žitnom ostrove, ktorý vytvorili staré koryto rieky Dunaj a Malý Dunaj so stovkami
kilometrov ramien a zátok. Lesnatosť je malá, prevažnú časť územia pokrýva
poľnohospodárska pôda. Územie je mimoriadne bohaté na vodu. Okrem Dunaja a Malého
Dunaja tu nachádzame sústavu mŕtvych ramien a meandrov, typický pre toto územie je výskyt
močiarov a slatín. Na Dunaji medzi obcami Čuňovo a Sap bolo vybudované Vodné dielo
Gabčíkovo (vzdialené 4 km od obce), ktoré presmerovalo časť dunajských vôd zo starého
koryta derivačným kanálom na hydrocentrálu. Vyskytujú sa tu hojne otvorené vodné plochy,
ktoré vznikli vyťažením štrkopieskov.
Priemerná nadmorská výška územia regiónu je okolo 125m, územie má rovinatý ráz.
Sklon terénu je nepatrný, relatívne výškové rozdiely na 1 km sú maximálne 3–5 metrov,
zväčša však menej. Reliéf je pomerne jednotvárny, spestrený ojedinelými vyvýšeninami,
ktorý u určitých špecifických foriem rekreačných aktivít napriek tomu pôsobí pozitívne (napr.
cykloturistika).
Región je územne začlenený do Trnavského kraja. Na juhu ho ohraničuje rieka Dunaj,
ktorá súčasne tvorí štátnu hranicu s Maďarskou republikou. Región je ľahko dostupný najmä
po pozemných komunikáciách, po železničnej trati a vodnou dopravou po Dunaji. Nachádzajú
sa tu aj turisticky atraktívne lokality, ktorých prepojenie cyklotrasou by výrazne napomohlo
k zintenzívneniu cestovného ruchu.
V porovnaní s inými regiónmi SR je počasie v tejto oblasti najteplejšie a je tu
najmenej zrážok.

III. Základné štatistické ukazovatele obce
Obec Trstená na Ostrove je malá obec situovaná v blízkosti Vodného diela Gabčíkovo
na juhozápade Slovenska. Obec leží v nadmorskej výške 118 m.n.m. a v roku 2001 sa
rozprestierala na ploche 615 ha. Z toho intravilán tvoril iba 55 ha, čo činí 8,78% celkovej
rozlohy obce a približne desaťnásobne väčší areál zaberá extravilán (573,5 ha). Prvá písomná
zmienka o obci pochádza z polovice 13. storočia. Nasledujúce tabuľky sumarizujú základné
údaje týkajúce sa obce Trstená na Ostrove.
Tab. č. 1: Základné ukazovatele obce Trstená na Ostrove
Všeobecné ukazovatele
Jednotka
Rozloha obce (ha):
615
Intravilan (ha):
55
Extravilan (ha):
560
Prvé záznamy o existencii obce (rok)
1250
Počet rodinných domov
239
Počet domácností
239
Pošta
Áno
Pozn.: Zdroj OÚ Trstená na Ostrove
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Spomínané územie leží v geomorfologickom celku Podunajská rovina. V rámci
poľnohospodárskeho pôdneho fondu je prevládajúcim druhom pozemku orná pôda, ktorá
zaberá 1 822,74 ha, čo predstavuje až 81,05% z výmery PPF.
Základné údaje týkajúce sa samotnej samosprávy možno nájsť v tabuľke č. 2.
Tab. č. 2: Základné ukazovatele obce Trstená na Ostrove
Názov ukazovateľa
Ukazovateľ
Starostka
Helena Lelkesová
Adresa:
Obecný úrad Trstená na Ostrove 20, 930 04 Baka
Číslo telefónu:
031/554 71 22
Počet obyvateľov obce 574
Pozn.: Zdroj OÚ Trstená na Ostrove

V tabuľke č. 3 možno nájsť údaje o pôdnom fonde obce Trstená na Ostrove. Pôdny
fond sa člení na poľnohospodársku pôdu (orná pôda, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne
porasty), na lesné pozemky a ostatné (vodné plochy).
Tab. č. 3: Ďalšie základné štatistické ukazovatele obce za rok 2001
Druh pôdy
Poľnohospodárska pôda
Lesný pozemok
Podľa využitia

Orná pôda Záhrady

Rozloha v ha

445,468

15,493

Ovocné
sady

Trvalé trávne
porasty

0,547

2,005

Lesné pozemky

4,841

Ostatné
Vodné plochy

112,376

Pozn.: Zdroj ŠÚ SR (SOBD 2001)

Nasledujúca tabuľka sumarizuje zoznam obcí v Maďarskej republike, s ktorými
udržiava obec Trstená na Ostrove dobré priateľské vzťahy vyúsťujúce do rozličných
spoločných podujatí (aktivít), kultúrnych či športových.
Tab. č. 4: Zahraničné kontakty
Názov obce/štát
Borsodnádasd / Maďarská republika
Mecseknádasd / Maďarská republika
Nádasd / Maďarská republika
Nádasdladány / Maďarská republika
Dunaremete / Maďarská republika

Vzťah
priateľský
priateľský
priateľský
priateľský
priateľský

Pozn.: Zdroj ŠÚ SR

Demografické údaje obce
V obci Trstená na Ostrove žije v roku 2008 celkovo 574 obyvateľov. Z tohto počtu je
300 ženského a 274 mužského pohlavia. Na základe údajov uvedených v tab. č. 5 dochádza
k postupnému nárastu počtu obyvateľov v obci od roku 2004 až do roku 2007, pričom
v súčasnosti (2008) nastala malá fluktuácia (mierny pokles v porovnaní s predchádzajúcim
obdobím). Na základe štatistických údajov možno usúdiť, že porovnaním demografických
údajov z roku 2001 so súčasnými údajmi (2008) došlo k nárastu počtu obyvateľstva v obci
o 38. Počet narodených a zomrelých je štatisticky rovnaký, teda k celkovému nárastu počtu
obyvateľov dochádza predovšetkým vďaka pozitívnej migrácii obyvateľstva, pričom v rokoch
2004, 2005, 2006 a 2007 malo saldo migrácie vždy pozitívnu hodnotu.
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Tab. č. 5: Základné demografické ukazovatele za roky 2004, 2005, 2006 a 2007
Rok Počet obyvateľov ženy muži narodení zomrelí prisťahovaní vysťahovaní
spolu
2004 552
279 273
6
6
15
3
2005 557
275 282
4
6
12
4
2006 558
272 286
5
6
6
5
2007 576
272 298
4
3
10
4
Pozn.: Údaje získané z OÚ Trstená na Ostrove

Z celkového počtu 574 občanov je v roku 2008 ekonomicky aktívnych 215 (37,5%)
občanov, z toho 97 mužov a 118 žien. V roku 2001 bolo v obci podľa SOBD 2001 280
ekonomicky aktívnych občanov, z toho viac mužov (149) ako žien (131).
Keďže sa obec Trstená na Ostrove nachádza na juhozápade Slovenska, väčšina
obyvateľstva je maďarskej národnosti. Z celkového počtu obyvateľov je 547 (96%)
maďarskej národnosti a zvyšných 23 (4%) sa hlási k slovenskej národnosti. K inej ako vyššie
uvedeným národnostiam sa nehlási žiadny občan obce. V roku 2001 podľa SOBD žilo v obci
532 obyvateľov. Z tohto počtu sa taktiež väčšina obyvateľov hlásila k maďarskej národnosti
(496), t. j. 93,23% populácie obce. K slovenskej národnosti sa hlásilo celkovo 34 občanov
(6,4%), z toho 17 mužov a 17 žien. Iba jeden obyvateľ sa hlásil k českej národnosti (0,18%).
Tab. č. 6: Národnostné zloženie obyvateľstva podľa pohlavia na základe SOBD 2001
Národnosť
Muži
Ženy
Spolu
Slovenská
Maďarská
Rómska
Rusínska
Ukrajinská
Česká
Nemecká
Poľská
Chorvátska
Srbská
Ruská
Židovská
Ostatné, nezistené

17
236
0
0

17
260
1
1

34
496
1
1

Spolu

253

279

532

Pozn.: Údaje získané zo ŠÚ SR (SOBD 2001)

Až 85% obyvateľstva sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi. Príslušnosť k ostatným
cirkvám u zvyšných 15% obyvateľstva nebola zistená.
V nasledovnej tabuľke je podľa SOBD 2001 uvedený najvyšší dosiahnutý stupeň
školského vzdelania obyvateľov obce Trstená na Ostrove.
Tab. č. 7: Bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho skončeného školského vzdelania
Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania
Muži
Ženy
Spolu
Základné
59
105
164
Učňovské (bez maturity)
104
39
143
Stredné odborné (bez maturity)
4
2
6
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
11
10
21
Úplné stredné odborné (s maturitou)
21
35
56
Úplné stredné všeobecné
5
24
29
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Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania
Vyššie
Vysokoškolské bakalárske
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské
Vysokoškolské doktorandské
Vysokoškolské spolu
Vysokoškolské podľa zamerania:
- univerzitné
- technické
- ekonomické
- poľnohospodárske
- ostatné
Ostatní bez udania školského vzdelania
Ostatní bez školského vzdelania
Deti do 16 rokov
Úhrn

Muži
0
0
4
4

Ženy
2
2
2
4

3
1
0
3
1
41
253

3
0
1
1
0
57
279

Spolu
2
2
6
8
6
1
1
4
1
98
532

Pozn.: Údaje získané zo ŠÚ SR (SOBD 2001)

Trh práce
K 31.12.2007 žilo v obci 12 evidovaných nezamestnaných občanov. Ostatní
ekonomicky aktívni občania sa venujú podnikaniu (58) v oblasti sprostredkovania,
ekonomických služieb, tlačiarenských služieb, predaja, sociálneho opatrovateľstva,
stavebných pomocných prác, murárskych prác, tesárskych prác, sprostredkovateľských
služieb, pohostinstva, auto–opravárskych služieb, nákladnej dopravy, vodoinštalatérstva,
záhradkárskych prác, stavebných, stolárskych, elektroinštalačných či zváračských prác.
V obci ďalej pôsobia: opravár váh, projektant, maklér, obkladači a lesný pracovník.
Podrobnejšie informácie o podnikateľskej sfére v obci možno nájsť v kapitole
Občianska infraštruktúra, v podkapitole Podnikateľská sféra.
Ostatní ekonomicky aktívni obyvatelia obce (nepodnikatelia), dochádzajú za prácou
buď do Dunajskej Stredy, Gabčíkova, Šamorína či Bratislavy.

IV. Technická infraštruktúra
Zásobovanie pitnou vodou
Obec Trstená na Ostrove je zásobovaná pitnou a úžitkovou vodou prostredníctvom
vodovodu, ktorý je v správe Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., OZ Dunajská
Streda. V obci je vytvorený skupinový vodovod. Z neho sú zásobované sídla ako Baka,
Jurová a Trstená na Ostrove. Zdrojom pitnej vody je studňa, z ktorej je pomocou čerpacej
stanice dopravená voda do vodojemu v Trstenej na Ostrove. V obci Trstená na Ostrove je
zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou zabezpečené od roku 1977–80. Celkovo je do
vodovodnej siete pripojených 214 domov. Ostatné domy získavajú pitnú a úžitkovú vodu zo
studní. Celková dĺžka vodovodného vedenia je 4 829 bežných metrov.
Kanalizácia
Obec nemá vybudovanú kanalizáciu s ČOV. V súčasnosti je kanalizácia v obci
zabezpečená prostredníctvom žúmp a septikov, ktoré je však potrebné pravidelne
vyprázdňovať. Západoslovenské vodárne a.s. však pripravujú potrebnú projektovú
dokumentáciu na odvádzanie odpadových vôd. Jedná sa o skupinovú kanalizáciu s ČOV,
ktorá sa má vybudovať v období rokov 2010-2016 v blízkosti hospodárskeho dvora Trstená
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na Ostrove pri ľavo–brežnom prívodovom kanáli. Plánovaná ČOV je dimenzovaná na 4 000
obyvateľov. V projektovej dokumentácii sa počíta s napojením nasledovných obcí do
spoločnej kanalizačnej siete: Baka, Jurová, Šulany, Horný Bar a Trstená na Ostrove.
Zásobovanie plynom
Zásobovanie odberateľov zemným plynom na území obce Trstená na Ostrove
zabezpečuje Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Komárno. V obci Trstená na Ostrove je
dodávka zemného plynu zabezpečená od roku 1996–98. Celkovo je plynom zásobovaných
203 domov obce v celkovej dĺžke 4 415 bežných metrov.
Obec je od roku 2003 vybavená 36 reproduktormi (lokálna rozhlasová sieť). Okrem
toho je obec vybavená aj autonómnym systémom varovania a vyrozumenia (kvôli blízkosti
vodnej hrádze), ktorý pozostáva z dvoch vysokovýkonných reproduktorov umiestnených na
budove Obecného úradu. Dané zariadenie je v správe Vodného diela Gabčíkovo a spomínaný
systém bude možné v budúcnosti využiť aj na účely vyrozumenia občanov.
Mobilní operátori (pokrytie signálom)
Pokrytie signálom jednotlivých telekomunikačných operátorov v obci (Orange
Slovensko, a.s.; T–Mobile a.s. a O2 Slovakia, s.r.o.) – je 100%-né. V blízkosti obce sa
nachádza telekomunikačný stožiar mobilného operátora Orange Slovensko, a.s.
Informačno–komunikačné technológie (IKT)
Vybavenosť obce informačno–komunikačnými technológiami (IKT) je nedostačujúca.
Na území obce nebola doposiaľ vybudovaná infraštruktúra (sieť optických káblov) pre
zabezpečenie vysokorýchlostného internetu. Práve z tohto dôvodu preferujú obyvatelia obce
mobilných operátorov na zabezpečenie prístupu na internet. Nie sú známe presné počty
domácností, ktoré majú zriadený prístup do internetovej siete. Jedinou inštitúciou, ktorá
poskytuje prístup na internet je budova Základnej školy.
Obecný úrad je taktiež vybavený IKT a má zavedený aj prístup na internet. Interná
sieť (intranet) nebola doposiaľ na Obecnom úrade zriadená. Veľkou nevýhodou spojenou
s nedostatočným IKT vybavením je aj neexistencia webovej stránky obce, ktorá spôsobuje
nedostatok informácií a údajov o obci a o živote v nej.
Obec nie je vybavená ani potrebnou infraštruktúrou káblovej televízie.
Doprava
Obec je s okolitými obcami prepojená cestnou komunikáciou II/506, ktorá navzájom
spája nasledovné obce: Gabčíkovo, Baka, Trstená na Ostrove, Horný Bar, Rohovce a Báč
v celkovej dĺžke cca 20 km. Obec je prepojená s obcou Jurová cestnou komunikáciou č.
III/506004. Dopravnú obslužnosť regiónu s okolitými obcami zabezpečuje cestná
komunikácia č. II/506. Dĺžka cestných komunikácií IV. triedy, ktoré boli vybudované v 70.
rokoch minulého storočia, ktoré zabezpečujú dopravu v obci, činí 4,9 km.
Obec Trstená na Ostrove, ako ani okolité obce nie sú navzájom prepojené železničnou
traťou. Jediná a najbližšia neelektrifikovaná železničná trať, ktorá plní funkciu osobnej, tak
i nákladnej prepravy, s označením 124A, prechádza Dunajskou Stredou a zabezpečuje
spojenie medzi Komárnom a Bratislavou.
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Existujúce objekty občianskej vybavenosti
Základné potreby obyvateľov obce uspokojuje celkovo 6 zariadení, z toho 2 potraviny
so zmiešaným tovarom a 2 pohostinstvá. Na území obce sa nachádza jeden penzión
s reštauráciou – SÁMÁN, ktorý funguje ako jediný objekt cestovného ruchu v obci
poskytujúci ako stravovanie tak i nocľah.
Za významné objekty cestovného ruchu ako i kultúrneho dedičstva možno považovať
trstené chatky, na základe ktorých vzniklo i samotné pomenovanie obce (viď
fotodokumentácia). Celkovo je ich 12, pričom každá zaberá plochu cca 65 m2. Hoci
spomínané trstené chatky pochádzajú približne z obdobia 1982, napriek tomu objekty
podobného charakteru sa už na Žitnom ostrove nenachádzajú.
V obci sa nenachádza žiadne termálne kúpalisko alebo areál s podobným zameraním,
pričom najbližšie termalparky sa nachádzajú v Gabčíkove a Dunajskej Strede.
Od roku 2002 funguje v obci pošta Partner (prvá súkromná pošta), ktorá poskytuje
poštové služby prostredníctvom zmluvného partnera v stanovenom rozsahu. Pošta je otvorená
iba v pracovných dňoch.
Medzi budovy a zariadenia kultúrneho či športového charakteru, ktorými disponuje
obec, patria: dom kultúry (prístavba v rokoch 1985–86), futbalové ihrisko (šatňa a TJ ihrisko
– v rokoch 1978–79) a detské ihrisko.
Na území obce sa nenachádzajú žiadne finančné inštitúcie. Obyvatelia vyhľadávajú
služby takéhoto charakteru vo väčších obciach alebo mestách, akými sú napr. Gabčíkovo,
Šamorín alebo Dunajská Streda.
Bytový fond
Bytový fond v obci Trstená na Ostrove (rok 2008) pozostáva z 239 rodinných domov.
Z tohto počtu je 12 novostavieb. Ročný prírastok novostavieb v obci sa rovná trom. V obci sa
nenachádzajú žiadne panelové domy. Na základe štatistických údajov podľa SOBD 2001 bolo
v obci iba 155 domov, z toho až 154 rodinných. Nárast bytového fondu za posledných sedem
rokov činil 84 rodinných domov. Z celkového počtu domov bolo 153 majetkom fyzických
osôb. Celkovo až 154 domov bolo s 1–2 nadzemnými podlažiami. Priemerný vek domov je v
súčasnosti 38 rokov. Bytov bolo v obci 180 (SOBD 2001), z toho 149 trvale obývaných.
Nosné múry väčšiny domov (131) tvoria kameň a tehly, u 13 budov sú to nepálené tehly a iba
u 1 budovy je to drevo. Až 68 rodinných domov má viac ako päť izieb, približne 41 domov
disponuje 4 izbami, 34 domov tromi a iba 5 domov 2 izbami. V roku 2001 pripadalo 4,52
obytných miestností na jeden byt.
Dunajská cyklotrasa
Územím okresu Dunajská Streda vedie cyklistická cesta, ktorá je predĺžením
medzinárodnej dunajskej cyklistickej cesty z nemeckého Passau cez Viedeň do Bratislavy
a ďalej do okresu Dunajská Streda, ktorá pokračuje variantne po novej hrádzi, ale aj po hrádzi
pôvodného toku Dunaja do Medveďova, kde opúšťa územie okrasu a pokračuje po hrádzi
Dunaja do Štúrova, kde prechádza do Maďarska. Vzhľadom na narastajúci záujem o túto
formu dopravného prostriedku, je vhodné uvažovať o napojenie odbočiek do vnútrozemia
okresu a vybudovanie nových cyklotrás slúžiacich len pre účely cykloturistiky.
Dunajská cyklistická cesta začína na území Slovenska na hraničnom priechode Berg.
Vedie po pravobrežnej hrádzi Dunaja popod most Lafranconi, ďalej po Viedenskej ceste,
popod Starým mostom k Prístavnému mostu a ním na ľavý breh Dunaja. Ďalej pokračuje
miestnymi komunikáciami a novozriadenými cyklistickými cestami v mestskej časti
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Bratislavy Ružinov k Novému prístavisku, kde cyklistická cesta pokračuje po korune ľavo–
brežnej hrádze Dunaja a Vodného diela Gabčíkovo okolo obce Hamuliakovo do okresu
Dunajská Streda. V okrese Dunajská Streda prechádza mestom Šamorín – Čilistov do prístavu
Kyselica, odtiaľ variantne po oboch stranách Vodného diela Gabčíkovo.
Na pravú stranu vodného diela sa dá dostať kompou a do obce Vojka nad Dunajom.
Ďalej vedie cyklistická cesta priamo cez obec Vojka nad Dunajom a prechádza okolo dvoch
jazier (materiálových jám, ktoré vznikli ťažbou štrku počas výstavby vodného diela)
a pokračuje cyklistická cesta cez obec Bodíky k stupňu Gabčíkovo (hydroelektráreň). Na
ľavej strane vodného diela prechádza cyklistická cesta okolo obcí Šuľany, Trstená na Ostrove
a Baka tiež k stupňu Gabčíkovo. Od stupňa Gabčíkovo cyklistická cesta pokračuje okolo obce
Sap, kde je sútok kanálu s pôvodným tokom Dunaja, až k obci Medveďov, kde je hraničný
priechod do Maďarska.
V súčasnej dobe existuje projektová dokumentácia Dunajsko–Dudvážskej cyklotrasy,
ktorú dalo vypracovať Podunajsko–Dolnovážske regionálne združenie. Spomínaný projekt
sleduje nasledovné ciele:
 spojenie Vážskej a Dunajskej cyklotrasy – prioritný cieľ,
 pripraviť alternatívu pre Dunajskú cyklotrasy – nie po hrádzi (tam je zákaz
v jazdu), ale pod ňou,
 zlepšiť priechodnosť Dunajskej cyklotrasy, trasa je nespojitá a chýbajú niektoré
úseky,
 spojiť regionálne centrá s priľahlými turistickými a prírodnými zaujímavosťami,
 zabezpečenie bezpečnosti premávky na bicykli.
Podľa vypracovanej dokumentácie je potrebné vybudovať nové úseky cyklistickej
trasy s označením A1, A3, A5, C, E1, E3 a E5 v celkovej dĺžke cca 15,3 km a tak spojiť už
jestvujúce úseky cyklotrasy. Obce Trstená na Ostrove sa týka úsek s označením E1, ktorý
vedie pod hrádzou v celkovej dĺžke 5,28 km. K realizácii plánovanej stratégie však zatiaľ
nedošlo, nakoľko sa hľadajú potrebné finančné prostriedky na ich implementáciu ako
i náročnosť splnenia kritérií, ktoré určilo Povodie Dunaja (Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p. Odštepný závod Bratislava) ako majiteľ nehnuteľnosti, na ktorej by mali byť
realizované príslušné stavebné práce.
Odpadové hospodárstvo
Zvoz odpadu vyprodukovaného v obci Trstená na Ostrove zabezpečuje Firma Gulázsi
a zváža ho do ASSA Dolný Bar. V obci je zavedený už aspoň päť rokov separovaný zber
odpadu, a to na komodity sklo a papier. Obec disponuje štyrmi zbernými kontajnermi pre
každú komoditu zvlášť. Odvoz nazbieraného separovaného odpadu je zabezpečený podľa
potreby obce. Ostatný odpad sa zváža raz za dva týždne. Čierna skládka na území obce ani
v jej tesnej blízkosti nebola zriadená a podobne nebola zriadená ani riadená skládka odpadu.
Životné prostredie
Na území obce sa nenachádza žiadny výrazný zdroj priemyselného znečistenia. Na
základe klimatických podmienok prevažujú severné až severozápadné vetry, preto sú zdrojom
priemyselného znečistenia predovšetkým vzdialené priemyselné závody ako Slovnaft, a.s.
a iné bratislavské podniky.
Medzi miestne zdroje znečistenia možno započítať predovšetkým lokálne vykurovacie
telesá, dopravu a veternú eróziu. Tieto zdroje však nie sú extrémne závažné.
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Samospráva
Obecný úrad Trstená na Ostrove má troch zamestnancov: starostku, administratívnu
pracovníčku a na polovičný úväzok jednu pomocnú pracovníčku.
Školstvo
V obci je od roku 1872 zriadená jedna pôvodne katolícka – cirkevná Základná škola
s vyučovacím jazykom maďarským. Nová budova Základnej školy (pre prvý stupeň – 1.-4.
trieda) bola postavená v roku 1968 spolu s materskou školou. Zriaďovateľom oboch inštitúcií
je obec Trstená na Ostrove.
Základnú školu navštevuje celkom 12 žiakov a na odborné vedenie žiakov dohliadajú
dvaja pedagógovia a jedna pomocná pracovná sila. Materskú školu navštevuje celkovo 14
detí, o ktoré sa stará jedna vychovávateľka.
Žiaci druhého stupňa ZŠ dochádzajú do základných škôl umiestnených v Hornom
Bare, Gabčíkove, či Dunajskej Strede. Najbližšia základná škola s vyučovacím jazykom
slovenským sa nachádza v Gabčíkove a taktiež v Dunajskej Strede. Starší žiaci navštevujú
stredné školy predovšetkým v Šamoríne, či Dunajskej Strede.
Sociálna sféra
V samotnej obci sa nenachádzajú žiadne inštitúcie sociálnej pomoci. Najbližší domov
sociálnych služieb pre deti a dospelých (DSSpDD), ďalej domov pre dôchodcov (DpD) ako
i domov penzión pre dôchodcov (DPpD) sa nachádza v Dunajskej Strede. Najbližšie obvodné
zdravotné stredisko pre dospelých ako i deti ako i domov sociálnych služieb pre dospelých
(DSSpD) sa nachádza v Hornom Bare.
Šport
Základnú a vôbec jedinú športovú úlohu v obci vykonáva futbalový klub – ŠK Team
Trstená na Ostrove v kategórii dospelí muži, ktorý hrá v tretej triede (8. liga). Súčasne je
členom Oblastného futbalového zväzu Dunajská Streda. Podľa údajov z Obvodného
futbalového zväzu DS zaujal ŠK Team Trstená na Ostrove v roku 2007 siedmu priečku
z celkového počtu 10 tímov.
Okrem iného, obec reprezentujú v I. triede (skupina A) aj mladší žiaci, ktorí zaujali
v roku 2007 tretiu priečku.
V obci pôsobí aj TJ Družstevník (telovýchovná jednota) Trstená na Ostrove. Je to
občianske združenie, ktoré sa stará aj o údržbu futbalového ihriska, ktoré bolo postavené
v rokoch 1978–79. V rámci TJ pôsobí detský klub, ktorý súťaží v okresnom kole.
Na území obce pôsobí aj Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý taktiež vyvíja športové
aktivity. Celkovo reprezentuje obec v kategóriách: žiaci, dorast, ženy, muži a to v rámci
severného kola. Členovia jednotlivých kategórií sa zúčastňujú na miestnych, oblastných, ale
aj okresných súťažiach.
Obec disponuje aj športovo–rekreačným areálom (viď fotky v prílohe), ktorý tvorí
dôležitú základňu pre rozvoj športových i rekreačných aktivít. Je to komplex pozostávajúci
z futbalového ihriska, preliezok pre deti a jedného malého zastrešeného pódia, na ktorom sa
uskutočňujú rozličné kultúrne podujatia. Spomínaný areál sa teší veľkej návštevnosti
obyvateľov, predovšetkým v letných mesiacoch.
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Kultúra
Obec každoročne organizuje slávnosti na uctenie si významných dní v roku: deň detí,
obecný deň alebo deň matiek. Každé 4 roky sa tu koná aj spoločné stretnutie predstaviteľov
partnerských samospráv z Maďarskej republiky, ktoré nesú v koreni oficiálneho názvu obce
slovo „trstená“.
V obci sa nachádza aj kultúrny dom ako centrum kultúrneho života obce. Budova
pochádza cca z polovice minulého storočia a jeho prístavba bola realizovaná v rokoch 1985–
1986. Medzi iné kultúrne aktivity obce možno započítať aj činnosť kultúrneho domu a v ňom
prebiehajúce krúžky, cvičenia (2x týždenne pre ženy) a iné programy. V obci je zriadená
knižnica s mierne zastaraným knižným fondom (viac než 3000 knižných titulov). Knižnica je
prístupná verejnosti iba v sobotu poobede od 1400-1700 hodiny.
Neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho života obce v posledných rokoch sú skauti.
Zdravotná starostlivosť a bezpečnostné zložky
Základná zdravotná starostlivosť je zabezpečená zdravotným strediskom v Hornom
Bare. Odborná starostlivosť nie je v obci priamo zabezpečená. Občania vyhľadávajú odbornú
pomoc v Šamoríne alebo Dunajskej Strede.
V obci neexistuje obecná polícia, ani iné útvary civilnej ochrany alebo iných
bezpečnostných a ochranných zložiek okrem dobrovoľných hasičských zborov (119 členov).
Prírodné a kultúrne dedičstvo
Obec nedisponuje žiadnymi mimoriadne významnými kultúrnymi pamiatkami.
Nachádza sa tu kríž na cintoríne z roku 1876 a rímskokatolícka kaplnka Sedembolestnej
Panny Márie, paradoxne z toho istého roku.
Podnikateľská sféra
V obci pôsobí celkovo 58 samostatne zárobkovo činných osôb, z toho 47 (81%)
mužov a 11 (19%) žien. Okrem dvoch väčších firiem, z ktorých iba jedna má sídlo v samotnej
obci, pracujú všetci ostatní podnikatelia samostatne. Iba podniky Horváth-Trans a Gropó
(viac ako 40 kamiónov – firma má sídlo priamo v obci) zamestnávajú do 50 pracovníkov.
Tab. č. 8: Ekonomicky aktívni obyvatelia obce podľa odvetvia hospodárstva
Odvetvie
hospodárstva
Trstená na Ostrove
Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby
Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
Rybolov, chov rýb
Ťažba nerastných surovín
Priemyselná výroba
Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
Stavebníctvo

Ekonomicky aktívne osoby
z toho odchádza do
ženy
spolu
zamestnania

muži

18
3
4
18
5
12

3
2
0
11
1
2

21
5
4
29
6
14

15
5
4
26
6
10

Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových
vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru
Hotely a reštaurácie
Doprava, skladovanie a spoje
Peňažníctvo a poisťovníctvo

6
5
9
2

14
8
2
1

20
13
11
3

13
5
6
2

Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby,
výskum a vývoj

5

5

10

9

Verejná správa a obrana, povinné sociálne
zabezpečenie
Školstvo
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

0
1
3

11
5
15

11
6
18

4
5
14
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Odvetvie
hospodárstva
Ostatné verejné, sociálne a osobné služby
Súkromné domácnosti s domácim personálom
Exteritoriálne organizácie a združenia
EA bez udania odvetví

Spolu

muži
1
57

149

Ekonomicky aktívne osoby
z toho odchádza do
spolu
zamestnania
3
4
3
48
105
9

ženy

131

280

136

Pozn.: Údaje získané zo ŠÚ SR (SOBD 2001)

Ženy – podnikateľky
V obci žije 11 žien – podnikateliek. Z toho tri podnikajú v oblasti sprostredkovania, tri
v ekonomických službách, jedna v tlačiarenských službách, tri v sektore predaja a nakoniec
jedna podnikateľka v oblasti poskytovania sociálnych služieb (sociálna opatrovateľka).
Muži – podnikatelia
V obci pôsobí 47 podnikateľov, z čoho väčšina až 14 podniká v oblasti stavebných
pomocných prác, ďalej sedem v oblasti murárskych prác, štyria v oblasti
sprostredkovateľských služieb, dvaja v oblasti nákladnej dopravy, jeden v oblasti
záhradkárskych prác, jeden v oblasti projektových prác a jeden samostatne hospodáriaci
roľník. V obci pôsobia aj traja tesári, jeden autoopravár, dvaja vodoinštalatéri, jeden stavbár,
stolár, elektroinštalatér, zvárač, opravár váh, maklér, lesný pracovník, dvaja obkladači a dve
osoby podnikajúce v oblasti pohostinstva.

VI. Poľnohospodárstvo
Obec Trstená na Ostrove patrí do spoločného poľnohospodárskeho družstva Jurová.
Keďže región spadá do teplej klimatickej oblasti, v oblasti prebieha intenzívna
poľnohospodárska výroba. Medzi najčastejšie pestované rastliny v oblasti patria
predovšetkým kukurica a pšenica. V oblasti možno nájsť jednu poľnohospodársku farmu,
ktorá sa zameriava na živočíšnu výrobu. V minulosti vlastnila obec relatívne veľký pôdny
fond, avšak nedávno ho Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. značne znížila, čo
výrazne ovplyvnilo poľnohospodársku výrobu v oblasti. Najvýraznejšou mierou na to
doplatili obiloviny a repka olejná.
Tab. č. 9: Pôdny fond obce Trstená na Ostrove
Orná
Chmeľnica Vinica Záhrada Ovocný Tr. tráv. Poľnohospodárska
pôda
sad
plocha
pôda
Spolu
157 839
0
0 154 555
5 474
100
317 968
Pozn.: Údaje z daňového úradu Gabčíkovo ku dňu 22.01.2004

Zoznam implementovaných projektov
Nasledovný text obsahuje zoznam realizovaných projektov obce za posledných 7 rokov.
1) Rozšírenie miestneho rozhlasu – 49 000 Sk v roku 2007
2) Výstavba miestnej komunikácie (nová ulica) – 490 000 Sk v rokoch 2006–2007
3) Výstavba letného javiska – 450 000 Sk v roku 2006
4) Prestavba a zastrešenie kostola – 1,9 mil. Sk v roku 2005
5) Výstavba detského ihriska – 150 000 Sk v roku 2004
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VII. Swot analýza
Sledovať a vyhodnocovať vývojové trendy v neustále sa meniacom vonkajšom
prostredí, identifikovať trend alebo smer vývoja ako príležitosť alebo hrozbu, je v súčasnosti
pre každú samosprávu nevyhnutnosťou.
Nástrojom pre celkovú analýzu vonkajších a vnútorných činiteľov sa stala SWOT
analýza. Predstavuje kombináciu dvoch analýz, S – W (z anglického strong - silné stránky
a weak – slabé stránky) a O – T (opportunities – príležitosti a threats – ohrozenia).
Účelom SWOT analýzy je posúdenie vnútorných predpokladov samosprávy
k uskutočneniu určitého zámeru a podrobenie rozboru i vonkajších príležitostí a obmedzení.
Na jej základe môže samospráva prikročiť k formulácii špecifických cieľov a následnej
formulácii priorít a opatrení.
Silné stránky:
- Blízkosť k štátnym hraniciam k MR.
- Výhodná poloha z pohľadu agroturizmu.
- Kľudné tiché prostredie.
- Blízkosť hlavného mesta Bratislavy.
- Rozvojový charakter územia, nakoľko je súčasťou regiónu tzv. „Zlatého trojuholníka“
Viedeň-Bratislava-Budapešť
- Výborné pôdno-klimatické podmienky umožňujúce trvalý rozvoj poľnohospodárstva
- Dostatočné zdroje pitnej vody a rezervy geotermálnych vôd
- Dobré predpoklady pre rozvoj aktivít súvisiace s cestovným ruchom – ubytovanie
návštevníkov, hoteliérstvo reštauračné služby, obchodná činnosť, jazda na koni, rybolov,
vodná turistika a iné.
- Flexibilita obyvateľov
- Vysoký produkčný potenciál prostredia
- Vyspelá intenzívna agrikultúra a odborná znalosť
- Dostatočná kapacita hospodárskych nehnuteľností
- Prírodný fenomén Dunaja a posledné zvyšky lokalít s výskytom vzácnych druhov rastlín
a živočíchov
- Relatívne malé znečistenie ovzdušia
- Dobré geografické podmienky na rozptyl znečisťujúcich látok v ovzduší
- Bohatý výskyt geotermálnych vôd
- Úsek medzinárodnej cyklistickej trasy, prechádzajúcej pozdĺž celého regiónu
- Dobré podmienky pre rozvoj cestovného ruchu a agroturistiky
Slabé stránky:
– Neexistencia webovej stránky obce
- Nedostatočná podpora súkromne hospodáriacich roľníkov
- Nevyužité priestory a výrobné kapacity poľnohospodárskych družstiev a zaniknutých
priemyselných závodov
- Zastaralá technická vybavenosť
- Podfinancovanie výroby
- Slabá úverová schopnosť
- Nepripravenosť zúčastniť sa v programoch rozvoja vidieka, slabá absorpčná schopnosť
- Nepripravenosť na iné formy využitia prostredia
- Slabá diverzita činnosti vidieckych ekonomických aktivít
- Slabá úroveň pestovania alternatívnych (nepotravinových) plodín
- Neuspokojivý technický stav cestnej siete.
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- Nedostatočné vybavenie vidieckych sídiel čistiarňami odpadových vôd kanalizačnou a
vodárenskou sieťou.
- Nižšia vzdelanostná úroveň obyvateľstva a zvýšenie kriminality.
- Odliv kvalifikovaných pracovníkov
- Vysoká produkcia odpadu z poľnohospodárskej výroby
- Zmenená krajinná štruktúra spôsobujúca úbytok lokalít s výskytom vzácnych druhov rastlín
a živočíchov
- Potenciálne ohrozenie veternou eróziou súvisiace so zmenenou krajinnou štruktúrou
- Znečistenie podzemných vôd poľnohospodárskou a priemyselnou výrobou
- Nedostatok ubytovacej kapacity najmä v letnej sezóne,
- Nevyhovujúca štruktúra a kvalita jestvujúcich ubytovacích zariadení
- Nevyužitý potenciál agroturizmu a vidieckeho turizmu
- Neuspokojivá úroveň poskytovaných služieb
- Zánik tradícií
Príležitosti:
- Využitím produkčného potenciálu a vyspelej agrikultúry
- Využitie zatiaľ nevyužívaných nehnuteľností na ďalší rozvoj poľnohospodárskych
a nepoľnohospodárskych činností
- Využitie voľnej pracovnej sily na zvýšenie príjmu na daný hektár
- Využitie blízkosti Bratislavy a ďalších veľkomiest s cieľom čím väčšieho zastúpenia na trhu
- Vytvorenie marketingu miestnych produktov
- Zintenzívniť obojstranný cezhraničný obchod
- Rozšírenie a dobudovanie siete cyklotrás v regióne
- Zabezpečenie postupnej modernizácie ciest
- Optimálnejšie využitie geotermálnych zdrojov a ďalších netradičných zdrojov energie.
- Dobudovanie a rozširovanie vodovodnej a kanalizačnej siete
- Využívanie rozvojových programov financovaných z prostriedkov EÚ pre rozširovanie a
skvalitnenie technickej infraštruktúry.
- Zintenzívniť obojstrannú cezhraničnú spoluprácu v oblasti vzdelania, kultúry a športu
- Zhodnocovanie odpadu z poľnohospodárskej výroby na hnojenie a silážovanie
- Rozšírenie možností zberu a triedenia separovaného odpadu
- Existujúca cyklotrasa vedľa Dunaja – možnosti pre MSP, nakoľko tu chýbajú
služby: ubytovanie, stravovacie zariadenia, bufety s možnosťou rýchleho občerstvenia,
oddychové priestory, opravovne bicyklov, požičovne bicyklov, informačné služby,
doplnkové remeslá,
- Rozširovanie siete zariadení CR vrátane ubytovacej kapacity, zvýšenie úrovne
poskytovaných služieb
- Rozvoj agroturistiky
Ohrozenia:
- Nedostatočná podpora agrosektora a nevyjasnené vlastnícke vzťahy majiteľov
poľnohospodárskej pôdy komplikujú realizáciu podnikateľských zámerov samostatne
hospodáriacich farmárov
- Vysoké daňové a odvodové zaťaženie MSP
- Nevyužitie ponúkaných zdrojov EÚ a z toho vyplývajúci menší rozvoj podnikov a nižšia
konkurencieschopnosť
- Pokračujúce zhoršovanie kvality cestnej siete
- Odlev mozgov a kapacít
- Nedostatok kvalifikovaných učiteľov a ich nezáujem
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- Zúženie priestoru existujúcich osvetových činností
- Pomalé tempo rozvoja informačných technológií
- Potenciálne ohrozenie zdrojov podzemných vôd pri hnojení zvieracími fekáliami
- Neúčasť obyvateľstva na projektoch separovaného zberu odpadov
- Problémy s odbytom vyseparovaného odpadu
- Nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj cestovného ruchu zo strany obyvateľstva
- Nedostatočná podpora rozvoja cestovného ruchu najmä vo vidieckych oblastiach
- Nedostatočná starostlivosť o rozvoj turistickej infraštruktúry
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VIII. Priority a opatrenia
Na základe výsledkov komplexných analýz vykonávaných v prvej fáze procesu
programovania je nasledujúcim krokom určenie dlhodobej vízie a stratégie jej realizácie.
Východiskom pre definovanie stratégie je SWOT analýza (predchádzajúca kapitola)
a určenie hlavných faktorov rozvoja. V procese definovania stratégie sa všetky uvedené
dokumenty transformujú do vymedzenia cieľov, priorít, opatrení a aktivít na ich naplnenie.
Pri definovaní stratégie vo všetkých typoch programových dokumentov je dôležité dbať o to,
aby jednotlivé ciele na seba nadväzovali a aby opatrenia a aktivity boli koherentné.
Priorita č. 1: Poľnohospodárstvo








Oživenie poľnohospodárskej výroby a spracovateľského priemyslu.
Marketing charakteristických miestnych produktov.
Extenzifikačný program na znevýhodnených pozemkoch - alternatívne využívanie pôdy.
Miestnym zalesnením a zmenou mikroklímy skúsiť zastaviť proces vysušovania.
Vysporiadanie majetkových pomerov
Podpora rodinných poľnohospodárskych podnikaní
Využitie potenciálu agroturistiky

Priorita č. 2: Infraštruktúra a zveľaďovanie obecného majetku












Rekonštrukcia chodníkov a miestnych ciest.
Rekonštrukcia vodovodnej siete.
Výstavba a napojenie na kanalizačnú sieť.
Vykonať rozsiahle parkové úpravy.
Upraviť a rozšíriť detské ihrisko pred kultúrnym domom a v areáli ZŠ.
Rekonštrukcia a novostavba strechy kultúrneho domu
Prestavba, prístavba, rekonštrukcia a modernizácia nízkokapacitných ubytovacích
zariadení s kapacitou do 10 lôžok (resp. transformácia existujúcich zariadení na
ubytovacie zariadenia)
Vybudovanie webovej stránky obce.
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

Priorita č.3: Ľudské zdroje (Kultúra a šport)




Zintenzívniť cezhraničnú spoluprácu v oblasti kultúry a športu.
Organizovať vzdelanostné kurzy a podujatia.
Posilnenie 3 sektora.

Priorita č. 4: Životné prostredie obyvateľov obce (starostlivosť o verejné priestranstvá)





Rekonštrukcia a vodovodnej siete.
Výstavba a napojenie na kanalizačnú sieť.
Vykonať rozsiahle parkové úpravy.
Zavedenie separovaného zberu odpadov.
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IX. Finančno–časový harmonogram projektov
Nakoľko obec Trstená na Ostrove patrí medzi obce, ktoré nie sú pólmi rastu mimo
záujmových území, v jej prípade nebude možné čerpať finančné prostriedky v rámci
Národného strategického referenčného rámca SR v programovacom období 2007–2013 na
realizáciu svojich projektových zámerov.
V súlade s programovým dokumentom „Národný strategický plán rozvoja vidieka SR“
sa obec bude môcť v nasledujúcom období uchádzať o nenávratné finančné príspevky (NFP)
z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD).
Miera príspevku z EAFRD bola stanovená v súlade s čl. 70 nariadenia Rady (ES)
č.1698/2005 a tvorí určené percento z verejných výdavkov pre jednotlivé osi a Technickú
pomoc. V obidvoch regiónoch je miera príspevku stanovená v maximálnej výške, ktorú
umožňuje právny predpis. Príspevok EAFRD je rozdelený medzi jednotlivé osi nasledovne:
os 1 disponuje 31,5 %, os 2 má 50 %, v osi 3 je alokovaných 13,5 %, pre os 4 boli stanovené
3 % a Technickú pomoc 2 % z celkového príspevku EAFRD.
Os 1: Zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Priorita č.1: Podpora modernizácie, inovácie a efektivity agropotravinárskeho
a lesníckeho sektora
Priorita č.2: Prehlbovanie vedomostí a zvyšovanie odborného prehľadu v oblasti
agropotravinárstva a lesníctva
Os 2: Zlepšenie životného prostredia a krajiny
Priorita č.1: Zachovanie biodiverzity na vidieku a poľnohospodárskych
a lesohospodárskych systémov s vysokou prírodnou hodnotou
Priorita č.2: Zachovanie a zlepšenie kvality podzemných a povrchových vôd
Priorita č.3: Zachovanie a zlepšenie kvality poľnohospodárskej a lesnej pôdy
Priorita č.4: Zmiernenie dôsledkov klimatických zmien
Os 3: Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva
Priorita č.1: Vytváranie pracovných príležitostí na vidieku
Priorita č.2: Podpora vzdelávacích aktivít
Priorita č.3: Zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach
Priorita č.4: Vytváranie miestnych partnerstiev
Os 4: Leader
Priorita č.1: Zlepšenie správy (manažmentu) a riadenia a mobilizácia rozvojového
potenciálu vo vidieckych oblastiach
Tab. č. 10: Finančné alokácie pre jednotlivé osi – konvergenčné regióny
Os 1
Os 2
Os 3
Os 4

Celkom (1)
810 612 481
1 206 268 574
347 405 349
72 376 115

Verejný príspevok OS
Miera príspevku z EAFRD (%)
75
80
75
80

Suma z EAFRD
607 959 361
965 014 859
260 554 012
57 900 892

Technická pomoc
Spolu

52 517 816
2 489 180 335

75
–

39 388 362
1 930 817 486

OS
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Tab. č. 11: Detailnejší rozpis finančných alokácií v rámci jednotlivých opatrení NSPRV
Kód
111
114
121
122
123
125
141
142
211
212
213
214
215
221
224
225
226
311
313
321
322
331
341
41
421
431

511

Opatrenie/Os
Odborné vzdelávanie
Poradenstvo
Modernizácia fariem
Zvyšovanie hospodárskej hodnoty lesov
Pridávanie hodnoty do produktov
Skvalitnenie a rozvoj infraštruktúry
Polosamozásobiteľské farmy – záväzky 1257/1999
Odbytové organizácie výrobcov
Os 1 spolu
Znevýhodnené oblasti – horské
Znevýhodnené oblasti – iné
NATURA 2000 a smernica o vodách
Agroenvironment
Životné podmienky zvierat
Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy
NATURA 2000 – lesná pôda
Lesnícko–environmentálne platby
Obnova lesného potenciálu
Os 2 spolu
Diverzifikácia nepoľnohospodárskych činností
Podpora činností v oblasti cestovného ruchu
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Obnova a rozvoj obcí
Vzdelávanie a informovanie
Získavanie zručností
Os 3 spolu
Vykonávanie stratégií miestneho rozvoja
Projekty spolupráce miestnej akčnej skupiny
Chod miestnej akčnej skupiny
Os 4 spolu
Osi 1, 2, 3 a 4 spolu
Technická pomoc
z toho NSRV: a) prevádzkové náklady
b) akčný plán
Celkový súhrn

Verejné
výdavky
16 212 000
19 292 000
405 702 481
40 800 000
196 000 000
104 000 000
1 296 000
27 310 000
810 612 481
394 009 880
264 516 300
3 384 700
322 126 139
78 615 000
4 521 250
7 128 000
24 354 805
107 612 500
1 206 268 574
117 360 000
33 672 000
53 548 000
124 945 349
8 280 000
9 600 000
347 405 349
50 018 655
3 726 000
18 631 460
72 376 115
2 436 662 519
52 517 816
666 666
2 000 000
2 489 180 335

Súkromné
výdavky

Celkové
výdavky
16 212 000
24 115 000
811 404 962
81 600 000
392 000 000
104 000 000
1 296 000
27 310 000
1 457 937 962
394 009 880
264 516 300
3 384 700
322 126 139
78 615 000
5 095 934
7 128 000
24 354 805
107 612 500
1 206 843 258
234 720 000
67 344 000
53 548 000
124 945 349
8 280 000
9 600 000
498 437 349
50 018 655
3 726 000
18 631 460
72 376 115
3 235 594 684
52 517 816
666 666
2 000 000
3 288 112 500

0
4 823 000
405 702 481
40 800 000
196 000 000
0
0
0
647 325 481
0
0
0
0
0
574 684
0
0
0
574 684
117 360 000
33 672 000
0
0
0
0
151 032 000
0
0
0
0
798 932 165
0
0
0
798 932 165

Pripravené projektové dokumentácie
Nasledujúca tabuľka sumarizuje zoznam plánovaných projektov obce Trstená na
Ostrove v súčasnom programovom období 2007–2013 inkorporovaných do štruktúry NSPRV
v rámci jednotlivých opatrení a osí, vrátane predpokladaných nákladov spojených s ich
realizáciou.
Tab. č. 11: Detailnejší rozpis finančných alokácií v rámci jednotlivých opatrení NSRV
Kód

211
212
213
214
215

Opatrenie/Os
Znevýhodnené oblasti – horské
Znevýhodnené oblasti – iné
NATURA 2000 a smernica o vodách
Agroenvironment
Životné podmienky zvierat

Časový plán
realizácie
projektov
–
–
–
–
–

Celkové náklady (EÚ)

Spolu–
financovanie
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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Kód Opatrenie/Os

221
224
225
226
311
313

321

Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy
NATURA 2000 – lesná pôda
Lesnícko–environmentálne platby
Obnova lesného potenciálu
Os 2 spolu
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym
činnostiam
Podpora činností v oblasti cestovného ruchu
Vidiecky turizmus
Časť A – prestavba, prístavba, rekonštrukcia
a modernizácia nízkokapacitných ubytovacích
zariadení s kapacitou do 10 lôžok (resp.
transformácia existujúcich zariadení na ubytovacie
zariadenia)
Časť B – marketing služieb cestovného ruchu
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu
(výmena okien, výmena strechy, výmena dverí
a vchodu do budovy, ...)
Rekonštrukcia Základnej školy (Výmena škridlí,
okien, ...)

41
421
431

19

–
–
2010

–
2009

2010

do 2010

Futbalové ihrisko (rekonštrukcia šatní)

do 2010

2008–2010

Obnova a rozvoj obcí
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia chodníkov
a miestnych ciest

–
do roku
2010

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia cyklotrás

do roku
2012

Verejné priestranstvá (potrebné parkové úpravy,
výsadba ďalších drevín, ...)

331
341

–

Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice

Upraviť a rozšíriť detské ihrisko pred kultúrnym
domom a v areáli ZŠ
322

Časový plán
realizácie
projektov
–
–
–
–

2008–2010

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
kanalizácie

do roku
2020

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
vodovodnej siete

do roku
2009

Vzdelávanie a informovanie
Získavanie zručností
Os 3 spolu
Vykonávanie stratégií miestneho rozvoja
Projekty spolupráce miestnej akčnej skupiny
Chod miestnej akčnej skupiny
Os 4 spolu

–
–
–
–
–
–
–

Celkové náklady (EÚ)

Spolu–
financovanie
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

–
ČASŤ A – fyzické osoby
(podnikatelia)
celkovo 10 000 000 Sk
50% EÚ – 5 000 000 Sk

–
ČASŤ A
minimálne
50% vlastné
zdroje –
5 000 000 Sk
ČASŤ B
0 Sk
–
0 Sk

ČASŤ B – právn. osoby
100% (75% EÚ a 25% SR)
–
celkovo 3 000 000 Sk
75% EÚ – 2 250 000 Sk
25% SR – 750 000
celkovo 3 500 000 Sk
75% EÚ – 2 625 000 Sk
25% SR – 875 000 Sk
celkovo 1 500 000 Sk
75% EÚ – 1 125 000 Sk
25% SR – 375 000 Sk
celkovo 800 000 Sk
75% – 600 000 Sk
25% – 200 000 Sk
celkovo 500 000 Sk
75% – 375 000 Sk
25% – 125 000 Sk
–
celkovo 20 000 000 Sk
75% – 15 000 000 Sk
25% – 5 000 000 Sk
celkovo 7 000 000 Sk
75% – 5 250 000 Sk
25% – 1 750 000 Sk
celkovo 1 000 000 Sk
75% – 750 000 Sk
25% – 250 000 Sk
celkovo 30 000 000 Sk
75% – 22 500 000 Sk
25% – 7 500 000Sk
celkovo 1 500 000 Sk
75% – 1 125 000 Sk
25% – 3 750 00 Sk
0
0
78 800 000 Sk
0
0
0
0

0 Sk

0 Sk

0 Sk

0 Sk
–
0 Sk

0 Sk

0 Sk

0 Sk

0
0
5 000 000 Sk
0
0
0
0

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trstená na Ostrove na obdobie 2008–2013
IX. Finančno–časový harmonogram projektov

Obec Trstená na Ostrove operuje s celkovým ročným rozpočtom vo výške 4 500 000 Sk.

X. Záver
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je spracovaný na báze viacerých
dokumentov a v súlade s príslušnými zákonnými predpismi. Časť PHSR je zameraná na
komplexnú analýzu v oblastiach ako demografia, hospodársku oblasť, sociálnu a technickú
infraštruktúru a iné oblasti, ktoré popisujú a analyzujú súčasný stav v obci, ktorý je
detailnejšie rozpracovaný v SWOT analýze popisujúcej silné a slabé stránky, príležitosti a
ohrozenia. PHSR je dôležitým strategickým, systémovým a koncepčným dokumentom pre
zabezpečovanie zásadných aktivít rozvoja v zmysle definovaných cieľov, priorít, opatrení a
financovania. Vzhľadom na súčasné postavenie regionálneho rozvoja v rámci Slovenskej
republiky, ktorý nevytvára priame nástroje podpory v regiónoch (VÚC), je dokument PHSR
účelovo a explicitne zameraný aj na ciele a priority rozvoja kraja pod. a Národného
strategického plánu rozvoja vidieka Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013. Sleduje sa tým
najmä možnosť využívania nástrojov pomoci EÚ, to znamená využitie štrukturálnych fondov.
Vykonateľnosť PHSR bude závislá od mnohých faktorov, predovšetkým od schopnosti
zainteresovaných subjektov vypracovávať a predkladať príslušným ústredným riadiacim
orgánom a ich sprostredkujúcim implementačným agentúram také projekty, ktoré budú
konkurencieschopné. Veľký význam pre realizovanie jednotlivých opatrení a aktivít
definovaných v PHSR bude mať úroveň riadenia a koordinácie celého procesu prípravy
projektov a ich presadzovania na národnej úrovni. Program je potrebné hodnotiť ako
dokument otvorený, ktorý môžu orgány obce priebežne dopĺňať o nové aktivity, respektíve
vypúšťať tie opatrenia, ktorých realizácia nie je v možnostiach obce.
Nástrojom pre naplnenie úloh vyplývajúcich z Národného plánu regionálneho rozvoja
SR je PHSR ako základný programovací dokument pre uskutočňovanie regionálnej politiky
ako aj základný rámec pre budúce projekty, v oblasti znižovania regionálnych disparít.
Program zároveň odráža aj nový spôsob spolupráce s EÚ založenej na princípoch partnerstva,
otvorenosti, subsidiarity a hospodárskej a sociálnej súdržnosti na úseku regionálneho rozvoja.
Hlavnou myšlienkou tohto dokumentu je zlepšovať kvalitu života občanov a sociálnu
súdržnosť spoločnosti, najmä vytvoriť podmienky pre ekonomický rozvoj a tvorbu
pracovných príležitostí, presadzovať koncept trvalo udržateľného rozvoja.
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XI. Zoznam použitých skratiek

XI. Zoznam použitých skratiek
ČOV

čistička odpadových vôd

DpD

Domov pre dôchodcov

DPpD

Domov penzión pre dôchodcov

DSSpD

Domov sociálnych služieb pre dospelých

DSSpDD

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých

EAFRD

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

NFP

nenávratný finančný príspevok

NRP

Národný rozvojový plán

NSPRV

národný strategický plán rozvoja vidieka SR

OP

Operačný program

OZ

odštepný závod

PHSR

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

PPF

poľnohospodársky pôdny fond

SOBD

sčítanie obyvateľov, bytov a domov

SWOT

analýza zohľadňujúca silné a slabé stránky regiónu,
príležitosti a ohrozenia

ŠK

Športový klub

TTSK

Trnavský samosprávny kraj

TJ

Telovýchovná jednota

21

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trstená na Ostrove na obdobie 2008–2013
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XII. Prílohy – fotodokumentácia
Obrázok č. 1: Obec Trstená na Ostrove (pohľad z hrádze)

Obrázok č. 2: Trstené chatky (typické pre obec)
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Obrázok č. 3: Kostol Sedembolestnej Panny Márie (pohľad spredu a zboku)

Obrázok č. 4: Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
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Obrázok č. 5: Športovo–rekreačný areál (kultúrny dom v pozadí)

24

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trstená na Ostrove na obdobie 2008–2013
XII. Obsah

XIII. Obsah
I. Úvod .................................................................................................................. 1
II. História obce Trstená na Ostrove ................................................................. 2
Geografické a klimatické údaje .............................................................................................. 3

III. Základné štatistické ukazovatele obce ........................................................ 3
Demografické údaje obce ....................................................................................................... 4
Trh práce ................................................................................................................................ 6

IV. Technická infraštruktúra ............................................................................. 6
Zásobovanie pitnou vodou ..................................................................................................... 6
Kanalizácia............................................................................................................................. 6
Zásobovanie plynom ............................................................................................................... 7
Mobilní operátori (pokrytie signálom) ................................................................................... 7
Informačno–komunikačné technológie (IKT)......................................................................... 7
Doprava .................................................................................................................................. 7
Existujúce objekty občianskej vybavenosti ............................................................................. 8
Bytový fond ............................................................................................................................. 8
Dunajská cyklotrasa ............................................................................................................... 8
Odpadové hospodárstvo ......................................................................................................... 9
Životné prostredie .................................................................................................................. 9

V. Občianska infraštruktúra ............................................................................ 10
Samospráva .......................................................................................................................... 10
Školstvo................................................................................................................................. 10
Sociálna sféra ....................................................................................................................... 10
Šport ..................................................................................................................................... 10
Kultúra ................................................................................................................................. 11
Zdravotná starostlivosť a bezpečnostné zložky .................................................................... 11
Prírodné a kultúrne dedičstvo .............................................................................................. 11
Podnikateľská sféra .............................................................................................................. 11

VI. Poľnohospodárstvo ..................................................................................... 12
VII. Swot analýza .............................................................................................. 13
Silné stránky ......................................................................................................................... 13
Slabé stránky ........................................................................................................................ 13
Príležitosti ............................................................................................................................ 14
Ohrozenia ............................................................................................................................. 14

VIII. Priority a opatrenia ................................................................................. 16
Priorita č. 1: Poľnohospodárstvo ........................................................................................ 16
Priorita č. 2: Infraštruktúra a zveľaďovanie obecného majetku.......................................... 16
Priorita č.3: Ľudské zdroje (Kultúra a šport) ...................................................................... 16
Priorita č. 4: Životné prostredie obyvateľov obce (starostlivosť o verejné priestranstvá) .. 16

IX. Finančno–časový harmonogram projektov.............................................. 17
Pripravené projektové dokumentácie ................................................................................... 18

X. Záver .............................................................................................................. 20
XI. Zoznam použitých skratiek ........................................................................ 21
XII. Prílohy – fotodokumentácia ..................................................................... 22
XIII. Obsah ........................................................................................................ 25

25

