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ÚVOD 

Východiská pre spracovanie dokumentu PHSR 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kláštor pod Znievom (ďalej len „PHSR“) 
je strednodobý rozvojový dokument do roku 2023, ktorý bol spracovaný na základe zákona 
č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Pri spracovaní boli rešpektované zásady 
regionálnej politiky vlády Slovenskej republiky a princípy regionálnej politiky Európskej únie 
zakotvené najmä v nariadení Rady (ES) č. 1266/1999 (nariadenie o štrukturálnych fondoch). 

Zákon č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja §8 cit.  

(1) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je strednodobý rozvojový 
dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej 
stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza a je 
vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.  

(2) Vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce zabezpečuje 
obec pri uplatnení partnerstva.  

(3) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce pozostáva z analyticko-
strategickej časti a programovej časti.  

(4) Analyticko-strategická časť obsahuje najmä:  

a) súhrnnú geografickú, kultúrno-historickú a sociálno-ekonomickú charakteristiku obce 
a charakteristiku stavu vybavenosti a obsluhy územia obce,  

b)  hodnotenie a analýzu hospodárskej situácie, sociálnej situácie, environmentálnej 
situácie a situácie v oblasti kultúry a vybavenosti a obsluhy územia obce,  

c)  analýzu väzieb strategických dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja s územím 
obce,  

d)  určenie rozvojového potenciálu a limitov rozvoja územia obce, definovanie 
podmienok udržateľného rozvoja obce,  

e)  stratégiu rozvoja obce, pri zohľadnení jej vnútorných špecifík, ktorá určí hlavné 
smery, priority a ciele rozvoja obce,  

f)  analýzu finančných potrieb a možností financovania programu hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja obce.  

(5) Programová časť obsahuje najmä:  

a) zoznam opatrení a aktivít pre zabezpečenie realizácie programu hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja obce,  

b)  inštitucionálne zabezpečenie a organizačné zabezpečenie realizácie programu 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,  

c)   finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej 
stránky realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,  

d)  systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov,  
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e)  časový harmonogram realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho roz-
voja obce.  

(6) Aktualizácia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce sa vypracúva 
podľa potreby.  

(7) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a jeho aktualizáciu schvaľuje 
obecné zastupiteľstvo.  

(8) Schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a príslušnej 
územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis je pod-
mienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie finančného príspevku zo štátneho 
rozpočtu a doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2.  

Ciele a zámer vypracovania PHSR 

Cieľom PHSR je zmapovanie sociálno–ekonomickej priestorovej štruktúry obce Kláštor pod 
Znievom a na základe výsledkov týchto analýz vytvoriť program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja daného územia, ktorý bude základným strednodobým programovým dokumentom na 
podporu regionálneho rozvoja na úrovni obce. Je to program cielených opatrení na stimulá-
ciu ekonomického a sociálneho rozvoja obce – bude výkonným dokumentom zohrávajúcim 
kľúčovú úlohu pri plánovaní a využívaní štrukturálnych fondov EÚ pre sociálno-hospodársky 
rozvoj obce Kláštor pod Znievom. Na vypracovaní tohto dokumentu participovali všetky 
zainteresované strany obce: miestna samospráva, miestni podnikatelia, poskytovatelia slu-
žieb a kultúrneho života. Cieľom bolo zaangažovať čím viac občanov obce do tvorby návr-
hov, vízií – do rozhodovacieho procesu a následne vytvoriť cestu k riešeniu problémov.  

Cieľom dokumentu je navrhnúť systematickú a funkčne trvalo udržateľnú rozvojovú 
stratégiu, zameranú na realizáciu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pri rešpektovaní 
globálnych cieľov regionálneho vývoja, resp. štátnej regionálnej politiky. 

PHSR rieši ciele obce Kláštor pod Znievom do roku 2023. Koniec platnosti PHSR je 
zhodné s koncom programového obdobia Národnej stratégie rozvoja SR vo väzbe na progra-
mové obdobie Európskej únie.  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kláštor pod Znievom je v súlade 
s cieľmi a prioritami ustanovenými v Národnej stratégii regionálneho rozvoja a s metodikou 
na vypracovanie príslušného PRO pre obce. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obce Kláštor pod Znievom sa stane podkladovým materiálom, ktorý umožní orientáciu 
v smerovaní ekonomických a spoločenských aktivít v obci a jej mikropriestore. 

Zámer spracovania PHSR obce Kláštor pod Znievom  

Zámer spracovania PHSR 
Názov dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  

Kláštor pod Znievom do roku 2023 
Forma spracovania Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kláštor pod 

Znievom do roku 2023 je spracovaný v súlade s Metodikou na 
vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obce/obcí/VÚC, ktorá bola vydaná Ministerstvom dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 18.8.2014 a to v nad-
väznosti na novelu Zákona o podpore regionálneho rozvoja 
schválenej vládou SR 18. júna 2014 a aktualizácie metodiky na 
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vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
vo februári 2015.  
PHSR rešpektuje povinné prílohy, plánovacie a podporné 
dokumenty k metodike a postup tvorby navrhovaný metodikou.  
Spracovanie aktualizácie PHSR rešpektuje princípy partnerstva, 
zapája do jeho tvorby zamestnancov obecného úradu, a externých 
odborníkov. 

Riadenie procesu spracovania Za riadenie procesu spracovania aktualizácie je zodpovedný 
riadiaci tím zložený zo zástupcov obecného úradu – koordinátor 
Mgr. Erika Cintulová a externých pracovníkov.  
Riadiaci tím za obec: zástupcovia obecného úradu Kláštor pod 
Znievom v spolupráci CS - Consulting International, s.r.o. 
Riadiaci tím zabezpečuje koordináciu spracovania a spracovanie 
aktualizácie jednotlivých častí PHSR:  
 úvod  
 analytická časť 
 strategická časť 
 programová časť  
 realizačná časť 
 finančná časť 
 záver 

Vlastné spracovanie 

V procese aktualizácie spracovania Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
Kláštor pod Zvievom do roku 2023 bol aplikovaný prístup predstavujúci kombináciu expertnej 
a komunitnej metódy, ktorý spája profesionalizmus a miestne znalosti. Cieľom je, aby prog-
ram rozvoja obce nebol len „názorom odborníkov“, ale aby bol zrozumiteľný i pre laikov a slú-
žil obci a jej obyvateľom. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kláštor pod Znievom do roku 2023 
tvorí 5 častí:  

 analytická časť – pozostáva zo situačnej analýzy a SWOT analýzy 
 strategická časť – pozostáva zo strategickej vízie a strategických cieľov 
 programová časť – pozostáva z jednotlivých programových opatrení  
 realizačná časť – pozostáva s harmonogramu jednotlivých opatrení  
 finančná časť – pozostáva z finančného zabezpečenia realizovaných opatrení  

Prvá časť činností zahŕňala všeobecnú analýzu situácie obce. Analytická časť má 
charakter komplexného profilu obce a predstavuje prehľad (audit) vnútorných zdrojov obce – 
prírodných, územno-technických, ľudských a finančných. Jej úlohou je poskytnúť odpoveď na 
otázku, „kde sa obec v súčasnosti nachádza". Analytická časť predstavuje koncentrovaný 
zdroj informácií o obci s možnosťou ďalšieho využitia, napríklad na prezentačné účely. Je 
členená podľa jednotlivých oblastí života obce, resp. funkčných subsystémov, v rámci kto-
rých je obsiahnutá aj analýza realizovaných aktivít a opatrení. 

Informácie pre analýzy poskytla obec a využité boli aj existujúce koncepčné materiály. 
Ďalšie informácie boli získané formou prieskumov v teréne, rozhovorov s predstaviteľmi 
obce. Informácie pre analýzy regionálneho kontextu sme čerpali z rozvojových dokumentov 
regionálnej úrovne (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK), a ďalších zdrojov. 
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Podobne ako pri stanovení vízií a cieľov, aj analýzy sa sústreďovali len na rozhodujúce 
faktory a kľúčové prvky – kvalitatívne hodnotenia boli uprednostnené pred kvantitou vstup-
ných dát. 

Okrem analýz samotnej obce bolo treba väčšiu pozornosť venovať analýzam externého 
prostredia, s cieľom identifikovať konkurenčné aktivity v regióne i možnosti ďalšej spolupráce 
s okolitými obcami. 

Ďalším krokom bola syntéza parciálnych analýz použitím štandardnej metódy strategic-
kého plánovania – SWOT analýzy. Výsledkom bola strategická diagnostika obce, nevy-
hnutná pre stanovenie prioritných cieľov rozvoja. 

V ďalších etapách, sme pristúpili k definovaniu rozvojovej stratégie, pozostávajúcej zo 
strategickej vízie podrobnejšie definovanej vo forme sústavy strategických cieľov, následne 
boli špecifikované niektoré konkrétne opatrenia, ktoré by mali viesť k naplneniu vízie a dlho-
dobých zámerov. To znamená, že pokiaľ predmetom stanovenia rozvojovej stratégie bolo 
zodpovedať otázku „kde chceme byť?", a jednotlivé opatrenia majú povedať „ako sa tam 
dostaneme". 

Pri definovaní akčných plánov a projektov boli zvažované aj možnosti získania finan-
čných prostriedkov z fondov EÚ (štrukturálnych fondov). V prílohe tejto dokumentácie je 
preskúmaná väzba akčných plánov na priority, opatrenia a podporované aktivity relevant-
ných programových dokumentov. 

Program rozvoja obce má hierarchickú štruktúru, ktorá smeruje od všeobecného ku 
konkrétnemu, resp. od celkového k špecifickému. Hierarchia začína globálnym cieľom 
strategickej vízie, pokračuje strategickými cieľmi rozdelenými podľa prioritných oblastí a uzat-
vára ju sústava opatrení, projektov a aktivít jednotlivých oblastí.  

Základné východiskové dokumenty na miestnej úrovni 

 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kláštor pod Znievom  

Základné východiskové dokumenty na úrovni kraja 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja  

Základné východiskové dokumenty na národnej úrovni 

 Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020,  
 Operačné programy – Kvalita životného prostredia, Efektívna verejná správa, Ľudské 

zdroje, Výskum a inovácie, Integrovaný regionálny operačný program, Program 
rozvoja vidieka 

 Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (aktualizácia 2014),  
 Rezortné stratégie – východiskové dokumenty na národnej úrovni 
 Stratégia Európa 2020  
 Spoločenský strategický rámec EK 
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I.  ANALYTICKÁ ČASŤ  

Analytická časť PHSR obce Kláštor pod Znievom obsahuje analýzu vnútorného prostredia na 
základe overeného súboru kvantitatívnych a kvalitatívnych dát podľa jednotlivých oblastí, 
identifikáciu hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia, analýzu vplyvu vonkajšieho 
prostredia na vývoj situácie v území, analýzu silných a slabých stránok (SWOT a STEEP 
analýzu), príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia, posúdenie hlavných faktorov a dis-
parít rozvoja územia. Analytická časť ďalej obsahuje ex-post hodnotenie predchádzajúceho 
PHSR, vrátane vyhodnotenia realizácie investičných a neinvestičných aktivít.  

Komplexná analýza súčasného stavu územia je zostavená na základe informácií získa-
ných z relevantných zdrojov, t.j. štatistických databáz – Štatistický úrad SR, RegDat, Infostat, 
výsledkov prieskumov, analýz dokumentov a zo štatistík obce Kláštor pod Znievom. 

Analytická časť obsahuje okrem tabuľkovej časti aj textovú časť s vysvetlením výsledkov 
analýz. 

 

  



 
 

Strana 9
 
 

1  ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA  

1.1  Základné informácie  

Základné informácie  

Územné členenie: Okres Martin, Žilinský kraj, Slovensko 

Kategorizácia  

Typ celku (obce): Obec 

Región: Turiec 

Obvod: Žilina 

Symboly  
 
 
 
 
 
 

 
 

Štatutárny zástupca  

Mgr. Erika Cintulová  

Funkcia: starosta 

Adresa  

Obecný úrad Kláštor pod Znievom  

Ulica a číslo: M. Čulena 181 

PSČ: 038 43 

Pošta: Kláštor pod Znievom 

Kontaktné informácie  

Telefón: 034/493 31 00, 0911 253 880 

E-mail: obecklastor@obecklastor.sk 

WEB: www.obecklastor.sk 

Faktografické údaje  

Kód obce: 512354 

IČO: 0031 6733 

Počet obyvateľov k 31.12.2019:  1 667 

Rozloha:  3 903 ha – 39,03 km2 

Hustota:  40,04 obyvateľov/km2 

Nadmorská výška:  494 m n.m. 

Súradnice GPS:  48°58′20″S 18°48′30″V 

Potoky:  Vríca 

Prvá písomná zmienka:  v roku 1252 
  

Spádovosť obce  

Sídlo matričného úradu  Kláštor pod Znievom  

Sídlo pracoviska daňového úradu  Martin  
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Sídlo Obvodného oddelenia policajného zboru  Príbovce  

Sídlo Okresného súdu  Martin  

Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru  Martin  

Sídlo pracoviska obvodného úradu  Martin  

Sídlo Územnej vojenskej správy  Žilina  

Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí, rodiny  Martin  

Sídlo Obvodného úradu životného prostredia  Martin  

Školy  

Základná škola  Áno  

Materská škola  Áno  

Dopravné spojenie  

Autobusová zastávka  Áno  

Vlaková zastávka  Áno  

Obecná infraštruktúra  

Verejný vodovod  Áno  

Verejná kanalizácia  Áno  

Kanalizačná sieť pripojená na ČOV  Áno  

Rozvodná sieť plynu  Áno  

Káblová televízia  Nie  

Vybrané služby  

Predajňa potravinárskeho tovaru  Áno  

Pohostinské odbytové stredisko  Áno  

Predajňa nepotravinárskeho tovaru  Áno  

Predajňa pohonných látok  Nie  

Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel  Nie  

Predajňa súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá  Nie  

Hotel (motel, botel)  Nie  

Penzión *** až *  Nie  

Turistická ubytovňa **, *  Nie  

Chatová osada *** až *  Nie  

Kemping **** až *  Nie  

Ostatné hromadné ubytovacie zariadenia  Áno  

Komerčná poisťovňa  Nie  

Komerčná banka  Nie  

Bankomat  Nie  

Pošta  Áno  

Zdravotníctvo – vybrané ukazovatele  

Lekárne a výdajne liekov  Nie  

Samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých  Nie  

Samostatné ambulancie praktického lekára pre deti a dorast  Nie  

Samostatné ambulancie praktického lekára stomatológa  Nie  

Samostatné ambulancie praktického lekára gynekológa  Nie  
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Životné prostredie – vybrané ukazovatele  
Skládka komunálneho odpadu  Áno  

Komunálny odpad  Áno  

Využívaný komunálny odpad  Áno  

Zneškodňovaný komunálny odpad  Áno  
  

1.2  História obce  

Prvá písomná zmienka o osade pod hradom Turiec (neskôr sa zaužíval názov Znievský 
hrad) je v hraničnej listine kráľa Kolomana z roku 1113. V tejto listine sa obec uvádza ako 
„Villa sancti Ypoliti“. V rokoch 1242 – 1249 bol hrad sídlom kráľa Bela IV., ktorý založil 
turčianske prepošstvo.  

V polovici 13. storočia dostal Kláštor pod Znievom prvé mestské právo v Turci.  

V roku 1869 v Kláštore pod Znievom bolo, ako tretie v poradí spomedzi slovenských 
gymnázií, založené katolícke patronátne gymnázium.  

V učebnom pláne najmodernejšom a najpriebojnejšom zo slovenských patronátnych 
gymnázií sa kládol dôraz na reálne (prírodovedné) predmety. Od založenia do roku 1874 tu 
študovalo 669 žiakov z celého Slovenska, najmä z chudobných rodín.  

Riaditeľom gymnázia bol Martin Čulen. Ako profesori tu pôsobili Samuel Zachej, Gabriel 
Zaymus, Matej Korauš a mnohí ďalší. Gymnázium vychovalo viacerých predstaviteľov slo-
venského národného života, pracovníkov v oblasti národnej kultúry. Študovali tu i spisovate-
lia Ferko Urbánek a Anton Bielek. Gymnázium bolo zrušené v roku 1874.  

  

1.3  Širšie územné vzťahy  

Obec Kláštor pod Znievom podľa územno-právneho členenia patrí do okresu Martin, kraja 
Žilinského. Rozprestiera sa v jeho JZ časti a tvorí časť západnej hranice medzi okresom 
Martin a Turčianske Teplice. Celková rozloha katastrálneho územia obce je 3903 ha.  

Kláštor pod Znievom leží v západnej časti Turčianskej kotliny, pričom z troch strán je 
obkolesený pohoriami. Zo severozápadu a západu Malou Fatrou, z juhu Žiarskym pohorím. 
Východná časť klesá do Turčianskej kotliny, k nive rieky Turiec, kde jej tok predstavuje priro-
dzenú hranicu obce z východu.  

Najjsevernejším a súčasne najvyšším bodom je malofatranský vrchol Hnilickej Kýčery 
(1217 m n.m.). Najnižší bod obce je lokalizovaný pri rieke Turiec (435 m n.m.) v blízkosti 
obce Valentová.  

Najzápadnejší bod sú malofatranské Skalky (1160 m n.m.). Najjužnejším bodom sú 
južné svahy Sokola (1011 m n.m.).  

Obec hraničí: zo severu s obcou Valča, zo severovýchodu s obcami Slovany, Rakovo, 
z východu s Laskárom, Valentovou, z juhovýchodu s obcami Socovce, Turčiansky Ďur, z ju-
hu s Moškovcom a Ondrašovou, z juhozápadu s Vríckom a zo severozápadu s obcou 
Rajecká Lesná.  

Hlavným tokom územia je potok Vríca, pretekajúci územím obce v dĺžke asi 9 km. Má 
viacero zdrojníc, najdôležitejšie pramene sú spod Kľaku a Reváňa. Kláštorskou dolinou pre-



 

 
 

teká v d
časť jej
napájan
tohto od
vysychá
tok, na 
v Turci 
v Turci s

Zlo
minerál
využíva
tisíc rok

Vzd
rou: Bra
km.  

Kat
II/519 N
tor pod 
III/518 2

 

  

 

  

dĺžke 22 km
 vôd odobe

nie rybníkov
dklonu Vríc
á a má pom

ktorom vy
– Vädžer. 
slúži nepret

mami naru
nych vôd. V

a Kláštorná 
kov a v 230 

dialenosť K
atislava 200

tastrálnym 
Nitrianske P

Znievom –
29 Kláštor p

m západový
erá kanál, 
v pri obci, 

ca vo svojej
menovanie S
budovali v 
Vznikol pr

tržite svojm

ušená výplň
V súčasnost
minerálna 
m hlboký v

láštora pod
0 km, Košic

územím ob
Pravno – Klá
– Rakovo, c
pod Znievom

ýchodným s
ktorý bol c
pre protipo
j dolnej čas
Suchá Vríca
polovici 13

rehradením 
u účelu od 

ň Turčians
ti sa využív
voda (od z
rt umožňuje

Znievom o
ce 251 km, 

bce Kláštor 
áštor pod Z
cesta III/51
m – Kláštor 

smerom až
cez obec vy
ožiarne úče
sti na územ
a. Pod hrad

3 storočí m
rovnomen

svojho vzn

skej kotliny 
vajú z 33 pra
začiatku 90.
e zachytáva

od vybranýc
Žilina 47 k

pod Znievo
Znievom – P

8 21 Klášto
pod Znievo

ž po ústie d
ykopaný za
ly a tiež ak

mí obce Slov
dným vrcho

mnísi rádu p
ného potok
iku až po sú

priaznivo 
ameňov 3, z
. rokov). Je
ať minerálnu

ch slovenský
km, Martin 

om prechád
Príbovce, ce
or pod Znie
om a cesta 

do Turca. O
a účelom po
ko úžitková
vany cez le

om Zniev pr
premonštrát
ka a ako je
účasnosť. M

ovplyvnila 
z ktorých sa

ej vek odbo
u vodu v hĺb

ých miest c
15 km, Tur

dzajú nasle
esta III/ 518
evom – Tur
III/519 6.  

St

Od roku 165
ohonu pap

á voda. V d
etné mesiac
ramení nev
tov najstarš
ediná vodn

Má rozlohu 5

povrchový
a v obci vys

orníci odhad
bke 160 – 2

cestnou infra
rčianske Te

edovné cest
8 19 Kľačno
rčiansky Ďu

 

trana 12

56 veľkú 
ierní, na 
dôsledku 
ce často 

veľký po-
ší rybník 
ná nádrž 
5,4 ha.  

ý výstup 
skytuje a 
dli na 22 
200 m.  

aštruktú-
eplice 17 

ty: cesta 
o – Kláš-
ur, cesta 



 
 

Strana 13
 
 

1.4  Stav územnoplánovacej a programovej dokumentácie  

Obec Kláštor pod Znievom má vlastný územný plán, vrátane zastavovacej štúdie – 
návrhu                             (železničná stanica).  

Program odpadového hospodárstva do roku  

Zoznam schválených VZN:  

 VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka 
základnej umeleckej  

 školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského za-
riadenia,  

 VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva,  
 VZN o miestnej dani za predajné automaty,  
 VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje,  
 VZN o miestnej dani za ubytovanie  
 VZN o miestnej dani za psa  
 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
 VZN o miestnej dani z nehnuteľností  
 VZN o určení názvu ulice v obci Kláštor pod Znievom  
 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady  
 VZN o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov 

na území obce  
 VZN o chove, vodení a držaní psov na území Obce Kláštor pod Znievom.  
 VZN o postupe pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach samosprávy Obce 

Kláštor pod Znievom  
 VZN o hospodárení s majetkom obce  
 VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady 

a platenia úhrady za opatrovateľskú službu  
 VZN o poplatkoch za pracovné úkony, vykonávané Obecným úradom a organizá-

ciami samosprávy obce  
 VZN obce Kláštor pod Znievom o nakladaní s odpadmi  
 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady  
 VZN o určovaní súpisných a orientačných čísel na území obce Kláštor pod Znievom  
 VZN o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku 

a spoplat-ňovaní spracovania odpadových vôd  
 VZN obce Kláštor pod Znievom na zabezpečenie verejného poriadku  
 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady  
 VZN o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov obce  
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2  PRÍRODNÉ ZDROJE A PODMIENKY  

2.1  Prírodné charakteristiky – geomorfológia, klimatické 
podmienky, hydrologické pomery, pôdna charakteristika,  
fauna a flóra, krajinná štruktúra  

Katastrálne územie obce Kláštor pod Znievom sa nachádza v Chránenom vtáčom území 
Malá Fatra. Nachádzajú sa tu viaceré zákonom chránené lokality: Národná prírodná rezervá-
cia Turiec a Národná prírodná rezervácia Kláštorské lúky a ochranné pásma: vodárenských 
zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd. Okrem toho sú tu aj viaceré 
genofondovo významné lokality.  

Pahorkatinný až hornatinný povrch chotára tvoria treťohorné štrky a druhohorné horniny. 
V kotline je odlesnený, na svahoch porastený bučinami, jedľobučinami a vo vrcholovej časti 
smrečinami. Má hnedé lesné pôdy, rendziny a pararendziny.  

Na zalesnených svahoch Malej Fatry a Žiaru sú rozšírené rendziny typické a rendziny 
hnedé, sprievodné litosoly a lokálne rendziny sutinové. Malý ostrov vylúhovaných rendzín sa 
nachádza v Žiarskom pohorí v oblasti Sokola. Katastrálne územie obce je tvorené karbonáto-
vými čiernicami, pri vodných tokoch čiernicami glejovými, s lokálne rašelinovými pôdami na 
karbonátových sedimentoch.  

V zmysle hydrogeologickej rajonizácie SR spadá katastrálne územie obce Kláštor pod 
Znievom do dvoch hydrogeologických rajónov:  

 Mezozoikum južnej časti Lúčanskej Fatry – západná, hornatá časť katastrálneho úze-
mia obce Kláštor pod Znievom (západne od severojužnej línie Smradľavá voda, 
Hôrky, Veľká Stráň, rybník Vedžer).  

 Paleogén, neogén a kvartér Turčianskej kotliny – východná časť katastrálneho úze-
mia obce. Smerom Valča – Polerieka je tektonický zlom.  

Hydrologické podmienky  

V katastrálnom území obce sa nachádza prírodný zdroj minerálnej vody Kláštorný, no 
nenachádzajú sa tu dostatočné vodné zdroje vhodné na hromadné zásobovanie pitnou vo-
dou.  

Vodné toky  

Územie obce spadá do povodia rieky Váh. Riečnu sieť tvoria ľavostranné prítoky Turca: 
Znievsky potok, Vedžer a Sloviansky potok, ľavostranné prítoky potoka Vríca: Suchá a Ihráč 
a prevod vody z Vríce do Znievskeho potoka, ako náhon pre Znievske rybníky.  

Potok Vedžer tvorí južnú hranicu katastrálneho územia. Vodný tok Vríca je ustanovený 
za vodohospodársky významný tok, ostatné toky sú klasifikované ako drobné vodné toky. 
Úpravy tokov boli realizované:  

 na potoku Vríca a jeho prítoku v miestnej časti Lazany otvoreným profilom licho-
bežníkového tvaru,  

 na Znievskom potoku od areálu rybníkov po ústie v miestnej časti Pri železničnej sta-
nici a jeho nepomenovanom prítoku otvoreným profilom lichobežníkového tvaru,  
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 náhon, ktorého odberný objekt je na pravom brehu Vríce v rkm 8,1 pokračuje rúrovým 
profilom DN 800 do centra miestnej časti Kláštor pod Znievom kde sa strieda krytý 
a otvorený profil.  

Pravostranné rameno Znievskeho potoka, ktorým bola pôvodne odvádzaná časť prie-
toku mimo zastavané územie v miestnej časti Pri železničnej stanici bolo v priestore medzi 
cestou II/519 a železničnou traťou zlikvidované a rozorané. Koryto tvorilo časť katastrálnej 
hranice.  

Okrem úpravy odtokových pomerov, formou úpravy tokov, ktorých hlavným účelom bola 
ochrana intravilánu obce a poľnohospodárskej pôdy pred záplavami, boli na poľnohospodár-
skej pôde vybudované detailné odvodnenia pozemkov drenážnym systémom (odvodné ka-
nále, vo vlastníctve príslušného poľnohospodárskeho subjektu).  

Vodné nádrže, rybníky  

Na pravom brehu potoka Vedžer je vybudovaný rybník Vedžer s celkovým objemom 2 500 
m3 so zatopenou plochou 1,0 ha. Pred vstupom do obce Kláštor pod Znievom sú vybudo-
vané Znievske rybníky na ploche 8 ha s objemom vody 50 000 m3.  

Klimatické podmienky  

Územie obce patrí k najmenej slnečným častiam Slovenska. Spôsobuje to okrem polohy 
v teréne aj vysoká oblačnosť, ktorá v ročnom priemere presahuje 7/10 pokrytia oblohy. 
Zastúpené sú tu až štyri klimatické regióny, ktoré sa úzko viažu na morfologickú typizáciu 
reliéfu. Od východnej časti katastrálneho územia (Turčianska kotlina) až po hrebeňové 
polohy Malej Fatry sú to región mierne teplý a mierne vlhký, región mierne chladný a mierne 
vlhký, región chladný a vlhký a región veľmi chladný a vlhký.  

S priemernou ročnou teplotou v nadmorskej výške cca 500 m 7°C patrí územie obce 
k chladnejším územiam Turčianskej kotliny, pričom sa prejavuje teplotný pokles s nárastom 
nadmorskej výšky. V absolútnych extrémoch teploty kolíšu v časti sídla od -30°C do 25°C.  

V zimných mesiacoch sa prejavujú teplotné inverzie trvajúce aj niekoľko dní. V letnom 
období je síce výskyt inverzných situácií celkove vyšší, spravidla sú to však nízke prízemné 
inverzie časovo obmedzené na nočné a ranné hodiny a v priemerných teplotách sa nepreja-
vuje. Teplotný pokles s nárastom nadmorskej výšky sa tiež prejavuje v neskorších nástupoch 
výrazných teplôt.  

Z hľadiska vlahových podmienok patrí katastrálne územie obce k územiam s dobrou 
vlahovou zabezpečenosťou. Priemerné ročné úhrny dosahujú okolo 760 mm. V nadmor-
ských výškach okolo 700 m priemerné ročné úhrny kolíšu okolo 950 m. S ďalším zvyšovaním 
nadmorskej výšky gradient zrážkových úhrnov postupne klesá a vrcholové partie hrebeňa 
Malej Fatry dosahujú ročne 1100 – 1200 mm.  

V ročnom chode je najvlhkejším mesiacom júl. Minimum zrážok pripadá na január, resp. 
február. Na jeseň je podružné maximum. Značná časť zrážok padá v tuhej forme.  

Prvé sneženie sa objavuje koncom októbra, trvalá snehová pokrývka nastupuje v prie-
mere koncom decembra. Posledné sneženie sa vyskytuje v priemere okolo 17. apríla, sne-
hová pokrývka trvá v priemere od začiatku druhej dekády marca. Celkový priemerný počet 
dní so snehovou pokrývkou dosahuje okolo 85 dní. S nadmorskou výškou táto hodnota po-
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stupne rastie na 95 – 100 dní vo výškach okolo 700 m n. m., hrebeňové polohy Malej Fatry 
majú 110 – 120 dní so snehovou pokrývkou do roka.  

Územie katastra nepatrí k veterným priestorom. Priemerné ročné rýchlosti vetra dosa-
hujú len okolo 3 m/s. Prevládajú severozápadné vetry, druhým najzastúpenejším smerom je 
juh až juhozápad. Hlavne v letnom období a za stáleho anticyklonálneho počasia sa preja-
vuje horsko – dolinná cirkulácia v smere osi Turčianskej kotliny. K výraznejšiemu nárastu 
rýchlosti vetra dochádza až v hrebeňových polohách, kde táto v ročnom priemere dosahuje  
5 – 5,5 m/s.  

Teplotné, vlahové, ale tiež veterné pomery stanovujú podmienky výparu. V nadmorskej 
výške okolo 500 m n. m. presahuje 500 mm s maximom v júli a minimálnymi hodnotami 
v zimných mesiacoch. Reálny výpar predstavuje v ročnom vyjadrení 455 – 460 mm s maxi-
mom v júni a minimom opäť v zime. S nárastom nadmorskej výšky dochádza k úbytku 
potenciálneho výparu, ktorý na hrebeni Malej Fatry klesá pod 450 m. Fauna  

Fauna územia obce je súčasťou paleoarktickej oblasti a lesnej zoogeografickej zóny.     
V dôsledku vertikálnej členitosti a rôznym typom súčasnej krajiny, vyskytujú sa tu viaceré 
biocenózy, z ktorých významom a rôznorodosťou vyniká spoločenstvo hôr, horských lúk 
a lesostepí.  

V lesných komplexoch nachádzajú životné podmienky bezstavovce i stavovce. Otvorené 
skalné bralá, hole a vysokohorské lúky sú prostredím zriedkavých druhov motýľov, chrobá-
kov a vtákov. Z motýľov sú bohato zastúpené čeľade očkaňovitých a babôčkovitých. Na lú-
kach sa vyskytujú rôzne fúzače, nosáčikovité druhy a iné. V lesnom spoločenstve majú pes-
tré zastúpenie stavovce, veľké i menšie šelmy. Z veľkých šeliem je to medveď hnedý, z men-
ších šeliem rys ostrovid, mačka divá, líška obyčajná, líška hrdzavá, vlk obyčajný, jazvec 
lesný, kuna hôrna, lasica, hranostaj. Vyskytujú sa tu mnohé druhy drobných cicavcov ako 
piskory, lesné druhy hrabošov a myšovitých hlodavcov, plch lieskový a sivý. Z poľovnej zveri 
v okolitých lesoch žijú jeleň obyčajný, srnec hôrny, sviňa divá.  

Z vtákov tu žijú rôzne dravce – orol krikľavý, myšiak hôrny, jastrab lesný, sovy – my-
šiarka ušatá, sova lesná, kuvičok vrabčí, ďatle – ďateľ veľký, žlna zelená, žlna sivá, tesár 
čierny, množstvo drobných spevavcov – krivonos smrekový, pinka lesná, hýľ lesný, stehlíky, 
škorec lesklý, sojka škriekavá, penica čiernohlavá, oriešok hnedý, sýkorka bielolíca, sýkorka 
belasá, uhliakra, drozd trskotavý, d. čierny, d. plavý.  

Fauna plazov nie je druhovo bohatá. Vyskytujú sa tu jašterica obyčajná, vretenica oby-
čajná, zmijovec hladký a užovka obyčajná. Alúviá potokov a ich prítoky tvoria migračné 
biokoridory lokálneho charakteru pre mnohé druhy hmyzu a to najmä chrobáky, blanokríd-
lovce, dvojkrídlovce, pre obojživelníky ako ondatra pižmová, vydra riečna, salamandra škvr-
nitá, mlok karpatský, ropucha bradavičnatá, skokan hnedý, rosnička zelená. V zoocenóze 
potokov a rybníkov prevládajú lososovité ryby, najmä pstruh dúhový, pstruh potočný, lipeň 
obyčajný. Z chránených druhov treba spomenúť populáciu hlavátky podunajskej, hlaváča 
bieloplutvého, čereble pestrej, lipňa tymiánového.  

Flóra  

Lesný porast v katastrálnom území Kláštora pod Znievom charakterizujú druhy lesov, ktoré 
sa tu vyskytujú – dub, hrab, jaseň, brest, jelša. Vyskytujú sa tu viaceré zákonom chránené 
lokality. Prevažná časť tohto územia sa obhospodaruje pravidelnou kosbou, ktorá podmie-
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ňuje a udržuje druhovú skladbu. Dominantné zastúpenie tu majú spoločenstvá ostrevky 
slatinnej.  

Medzi vzácne druhy chránené na tomto území patria: rosička anglická, vachta trojlistá, 
žltohlav európsky, prvosienka pomúčená, vstavač peťový, kosatec sibírsky, vŕba plazivá, 
parnasia močiarna, hadí mor nízky, bahnička močiarna, všivec a tučnica obyčajná.  

Floristicky významné sú aj lokality hradného vrchu Zniev, Kalvárie a lúky pri rybníku Vä-
džer. V trávnatom spoločenstve možno nájsť ostricu nízku, stoklas rovný, gypsomilka pla-
zivá, ostrevku vápnomilnú a guľôčku Willkommovú.  

Na skalných miestach Malej Fatry sa vyskytujú západokarpatské paleoendemity klinček 
lesklý, klinček včasný ako aj poniklec slovenský.  

 

2.2  Ochrana prírody – chránené územia, NATURA 2000, ÚSES  

Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chrá-
nené vtáčie územie Malá Fatra (Predpis č. 2/2011 Z. z. zo dňa 22.12.2010) boli vyhlásené 
v katastrálnom území obce Kláštor pod Znievom za chránené vtáčie územie na týchto parce-
lách – Katastrálne územie Kláštor pod Znievom:  

1010/1 časť, 1010/2, 1011/1 časť, 1011/2, 1011/3, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 
1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027/1, 1027/2, 1029, 1030, 1031, 1032, 
1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 
1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 
1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069/1, 1069/2, 1069/3, 1070, 1071, 
1072/1, 1072/2, 1072/3, 1073, 1074, 1075/1, 1075/2, 1076/1, 1076/2, 1077, 1078, 1079, 
1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 
1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1107, 1108, 
1109, 1110, 1111, 1113 časť, 1193 časť. 

Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho úze-
mia, sa považuje  

a) vykonávanie mechanizovaných prác pri hospodárení v lese okrem ich vykonávania v sú-
vislosti s plnením povinností pri ochrane lesa alebo vykonávanie rekultivácie pozemkov 
v blízkosti hniezda bociana čierneho od 1. apríla do 31. júla, orla skalného od 15. marca 
do 31. júla, sokola sťahovavého od 1. apríla do 30. júna, včelára lesného od 1. mája do 
31. júla a výra skalného od 1. marca do 31. mája, ak tak určí obvodný úrad životného 
prostredia,  

b) odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych alebo dutinových stromov žlny sivej, ku-
vika kapcavého, ďatľa bielochrbtého, ďatľa čierneho, muchárika bielokrkého, sovy 
dlhochvostej, ďatľa hnedkavého, kuvika vrabčieho, strakoša sivého, žltochvosta lesného, 
ďatľa trojprstého a muchárika červenohrdlého okrem ich vykonávania v súvislosti s plne-
ním povinností podľa osobitného predpisu, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,  

c) budovanie poľovného zariadenia a lov zveri od 15. marca do 31. júla v blízkosti hniezda 
orla skalného, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,  

d) organizovanie verejného telovýchovného, športového alebo turistického podujatia, ako aj 
iného verejnosti prístupného spoločenského podujatia od 15. marca do 31. júla v hniezd-
nych lokalitách orla skalného, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,  
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e) rozorávanie existujúcich trvalých trávnatých porastov okrem ich obnovy,  
f) mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych porastov od 1. apríla do 30. 

júna na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára spôsobom od okrajov do stredu,  
g) let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, ktorých výška letu je menšia ako 300 

metrov nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 metrov od lietadla alebo lietajúceho 
športového zariadenia v období od 1. marca do 31. júla okrem vykonávania tejto činnosti 
v súvislosti s plnením povinností podľa osobitného predpisu, ak tak určí obvodný úrad 
životného prostredia.  

Ochranné pásma vodárenských zdrojov  

Vodárenský zdroj Turčiansky Ďur, vrt HV 305A.  

Ochranné pásmo bolo vyhlásené Rozhodnutím ONV Martin č. PLVH - 960/1988-vod./Hu 
z 26.10.1988:  

Ochranné pásmo I. stupňa predstavuje nepravidelný oplotený štvoruholník s dĺžkami 
strán 50x50x50x40m okolo vrtu.  

Ochranné pásmo II. stupňa je delené na vnútornú a vonkajšiu časť.  

Ochranné pásmo II. stupňa – vnútorná časť predstavuje nepravidelný štvoruholník s dĺž-
kami strán 180x210x200x260m.  

Ochranné pásmo II. stupňa – vonkajšia časť predstavuje územie ohraničené z juhu poľ-
nou cestou, zo západu vrstevnicou 455 m n.m., zo severu poľnou cestou a východné 
ohraničenie tvorí spojnica oboch poľných ciest.  

Vodárenský zdroj sa nevyužíva na hromadné zásobovanie pitnou vodou, ale OP zostá-
vajú v platnosti.  

Vodárenský zdroj Sopotná, OP zasahuje do severozápadného výbežku katastrálneho úze-
mia Kláštor pod Znievom v povodí Slovianskeho potoka.  

Ochranné pásmo bolo vyhlásené Rozhodnutím OÚŽP Martin č. ŽP-2005/1993-vod.Ma  
z 1.12.1993  

Ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd  

Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č.89/2000 Z.z. zo 6.3.2000 bol vyhlásený prírodný 
zdroj minerálnej vody „Kláštorný“ (vrt KM-1) v katastrálnom území obce Kláštor pod Znievom 
za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody (§1 odst.2e).  

Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č.525/2001 Z.z. zo 6.12.2001 boli vyhlásené 
ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Kláštore pod Znievom. 
Vyhláška nadobudla účinnosť 1.1.2002.  

Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblasť. Západnú hranicu tvorí pravý okraj 
cesty Prievidza – Martin od odbočky do Socoviec po potok Suchá Vríca. Severnú hranicu 
tvorí pravostranný breh potoka Suchá Vríca od jeho križovania s cestou Prievidza – Martin 
po križovanie s poľnou cestou. Východnú hranicu tvorí poľná cesta od potoka Suchá Vríca 
po po cestu do Socoviec. Južnú hranicu tvorí ľavý okraj cesty od Socoviec k ceste Prievidza 
– Martin.  
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Ochranné pásmo II. a III. stupňa chráni infiltračnú a transportno-akumulačnú oblasť. 
V katastrálnom území obce Kláštor pod Znievom zaberá územie nachádzajúce sa na východ 
od cesty Prievidza – Martin.  

Do katastrálneho územia obce Kláštor pod Znievom zasahujú Národná prírodná 
rezervácia Kláštorské lúky a Národná prírodná rezervácia Turiec so štvrtým stupňom územ-
nej ochrany v úseku od Turčeka po vtok potoka Bystrička. Nachádzajú sa tu chránené 
stromy – lipa pri kostole, lipa pred kláštorom, brest v kláštornej záhrade a lipa v kláštornej 
záhrade. Spracováva sa návrh na vyhlásenie chráneného stromu Kláštorná čerešňa.  

Chránené stromy 

 Lipa pri kostole 1 Kláštor pod Znievom 1  
 Lipa pred kláštorom 1144 Kláštor pod Znievom 1  
 Lipa v kláštornej záhrade 274/1 Kláštor pod Znievom 1  
 Brest v kláštornej záhrade 274/1 Kláštor pod Znievom 1  
 Buk v kláštornej záhrade 274/1 Kláštor pod Znievom 1  

Medzi genofonfovo významné lokality patria 

 Húčľava – Sokol – Chlieviská – málo rozsiahlejší komplex starých bučín a bukojedlín 
so smrekom, jarabinami a ďalšími drevinami s výskytom viac druhov dravcov a sov;  

 Zniev – prirodzené porasty bučín a bukových smrečín s kalcifilnou bylinovou 
vegetáciou a prírodoochranne významnými druhmi rastlín a živočíchov;  

 Kalvária – významné zvyšky teplomilnej nelesnej vegetácie;  
 Mokrade pri osade – zvyšky slatinísk s výskytom chránených druhov rastlín a roz-

ptýlenými krovinami;  
 Vríca – dobre vyvinuté, prevažne vŕbové a jelšovo-vŕbové brehové porasty s druhovo 

bohatým krovinatým poschodím, prirodzeným charakterom toku a s výskytom via-
cerých významných druhov pavúkov, obojživelníkov s druhovo bohatými spoločen-
stvami vtákov a refúgiami poľovnej zveri;  

 Slovany – rybníky – sústava malých hospodársky využívaných rybníkov s výskytom 
viacerých druhov migrujúcich vodných vtákov;  

 Park v Kláštore pod Znievom (komplex zelene) – menší park so starými exemplármi 
viacerých druhov drevín a hniezdnou synúziou dutinových hniezdičov;  

 Dielnice – komplex prevažne trávinobylinových (xerotermofilných a mezofilných, 
ostrovčekovo hygrofilných) fytocenóz pasienkov, lúk, starších úhorov i plošiek slati-
niskovej vegetácie s lokálne vyvinutými sukcesnými štádiami drevinovej vegetácie. Zo 
živočíchov sú významné viaceré druhy pavúkov, rovnokrídlovcov. V rámci prípravy 
sústavy území európskeho významu Natura 2000 boli Dielnice navrhnuté medzi 
územia európskeho významu (SKUEV0381);  

 Rybník Vädžer – rybník s vyvinutou litorálnou slatiniskovou vegetáciou vrátane dre-
vinových formácií.  

 Mokraď pri ústí Žiarnej doliny – plytká vodná plocha na nive Vríce zarastajúca najmä 
porastami vysokých ostríc a trste a priľahlé vlhké lúky s výskytom významných 
druhov chránených živočíchov.  

 Lúky pri Kláštore pod Znievom – dobre vyvinuté druhovo bohaté xerotermofilné až 
mezofilné travinobylinné porasty s výskytom vzácnych druhov rastlín.  
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2.3  Životné prostredie  

Obec Kláštor pod Znievom zabezpečuje separovaný zber odpadu (papier, plasty, sklo) a od-
voz komunálneho odpadu. Triedenie odpadu (elektro, textil, železo a pod.) je zabezpečené 
prostredníctvom zberného dvora. Komunálny odpad je vyvážaný na regionálnu skládku 
komunálneho odpadu TKO v Martine, ktorá je zaradená v zmysle novej legislatívy v odpado-
vom hospodárstve ako skládka na nie nebezpečný odpad.  

Od 1.1.2014 zabezpečuje vývoz, likvidáciu a zneškodňovanie komunálneho odpadu 
a vyseparovateľných zložiek odpadu a to plasty, sklo, papier z našej obce firma Brantner 
Martin. Obec vyprodukuje ročne okolo 500 ton odpadu a dopláca ročne okolo 4 000 € 
z obecného rozpočtu na nakladanie s odpadmi. Poplatok za komunálny odpad a drobný 
stavebný odpad predstavuje čiastku 15 € na obyvateľa za rok.  

Zásobovanie vodou  

Obec Kláštor pod Znievom je zásobovaná pitnou vodou zo skupinového vodovodu (SKV) 
Kláštor pod Znievom, na ktorý sú napojené aj obce: Slovany, Turčiansky Ďur, Socovce, 
Moškovec, Blažovce, Jazernica a Borcová. SKV je správe Turčianskej vodárenskej spo-
ločnosti (TVS), a.s. Martin.  

Vodárenským zdrojom SKV je prameň Húcľava v katastrálnom území obce Vrícko s mi-
nimálnou výdatnosťou 13,3 l.s-1.  

Prívodné potrubie profilu DN 150 je ukončené vo vodojeme Kláštor pod Znievom s kó-
tami hladín 540,5/536,5 m n.m. Z vodojemu pokračuje potrubie profilu DN 200 cez intravilán 
obce Kláštor pod Znievom kde plní aj funkciu hlavného rozvodného potrubia vodovodnej 
siete v obci. Pod obcou je odbočka DN 150 do obce Slovany a za odbočkou pokračuje potru-
bie s profilom DN 100 do vodojemu Turčiansky Ďur, z ktorého je pitnou vodou zásobovaná 
miestna časť Kláštor pod Znievom – železničná stanica..  

Trasovanie prívodného potrubia SKV Kláštor pod Znievom, lokalizácia vodojemov Kláš-
tor pod Znievom a Turčiansky Ďur, rozvodná sieť vodovodu obce Turčiansky Ďur do miestnej 
časti Kláštora pod Znievom – Pri železničnej stanici je podľa podkladov správcu vodovodov, 
TVS a.s.  

Odkanalizovanie  

Obec Kláštor pod Znievom je napojená na verejnú skupinovú splaškovú kanalizáciu (SKK) 
s ČOV Kláštor pod Znievom. Časť verejnej kanalizačnej siete v obciach Kláštor pod Znievom 
a Slovany a ČOV je v súčasnosti v prevádzke.  

Zmeny a Doplnky ÚPN VÚC Žilinského samosprávneho kraja a Program rozvoja 
vodovodov a kanalizácií v regióne Turca navrhujú na SKK Kláštor pod Znievom napojiť aj 
miestnu časť Kláštor pod Znievom – železničná stanica a obce Turčiansky Ďur a Moškovec. 
Splaškové vody sa budú prečerpávať do ČOV Kláštor pod Znievom.  

Navrhnuté je trasovanie hlavného kanalizačného zberača A SKK Kláštor pod Znievom, 
umiestnenie ČOV Kláštor pod Znievom a výhľadové rozšírenie SKK do miestnej časti Kláš-
tora pod  Znievom – Pri železničnej stanici a obce Turčiansky Ďur.  
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3  ĽUDSKÉ ZDROJE  

3.1  Demografická situácia obce  

Stav a vývoj obyvateľstva, pohyb obyvateľstva, veková štruktúra obyvateľstva, 
obyvateľstvo podľa pohlavia, rodinného stavu a veku podľa SODB 2011  

Kláštor  
pod Znievom 

 
Vek 

Muži Ženy Obyvateľstvo 
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 % 

0 – 2 14 14 0 0 0  19 19 0 0 0 0 33 2,2 
3 – 4 16 16 0 0 0  17 17 0 0 0 0 33 2,2 

5 10 10 0 0 0  3 3 0 0 0 0 13 0,9 
6 – 9 22 22 0 0 0  33 33 0 0 0 0 55 3,6 

10 – 14 39 39 0 0 0  30 30 0 0 0 0 69 4,6 
15 10 10 0 0 0  10 10 0 0 0 0 20 1,3 

16 – 17 16 16 0 0 0  11 11 0 0 0 0 27 1,8 
18 – 19 27 27 0 0 0  12 12 0 0 0 0 39 2,6 
20 – 24 64 58 2 0 0  52 50 2 0 0 0 116 7,7 
25 – 29 56 42 9 0 0  58 38 15 2 0 3 114 7,5 
30 – 34 71 38 25 5 0  61 16 37 6 0 2 132 8,7 
35 – 39 69 20 36 12 0  52 11 34 6 1 0 121 8,0 
40 – 44 54 12 30 11 0  49 7 34 6 0 2 103 6,8 
45 – 49 56 4 40 7 1  50 4 38 7 1 0 106 7,0 
50 – 54 56 11 36 7 1  54 4 35 6 7 2 110 7,3 
55 – 59 64 6 45 9 2  65 4 49 4 8 0 129 8,5 
60 – 64 53 3 40 6 3  43 1 27 5 9 1 96 6,4 
65 – 69 32 1 27 2 2  36 0 24 2 10 0 68 4,5 
70 – 74 18 0 13 2 3  25 1 8 2 14 0 43 2,8 
75 – 79 12 0 10 2 0  20 1 11 1 7 0 32 2,1 
80 – 84 14 1 8 1 4  22 2 3 0 17 0 36 2,4 

85 + 3 0 1 0 2  12 0 0 0 12 0 15 1,0 
Spolu 776 350 322 64 18 2 734 274 317 47 86 10 1 510 100,0 

               
0 – 5 40 40 0 0 0  39 39 0 0 0 0 79 5,2 
6 – 14 61 61 0 0 0  63 63 0 0 0 0 124 8,2 

Produktívny 596 247 263 57 7 2 517 168 271 42 26 10 1 113 73,7 
Poproduktívny 79 2 59 7 11  115 4 46 5 60 0 194 12,8 

               

Po
di

el
 

ob
yv

at
eľ

st
va

 0 – 5 5,2 – – – –  5,3 – – – – – 5,2 – 

6 – 14 7,9 – – – –  8,6 – – – – – 8,2 – 

Produktívny 76,8 – – – –  70,4 – – – – – 73,7 – 

Poproduktívny 10,2 – – – –  15,7 – – – – – 12,8 – 

Priemerný vek 39,08 – – – –  41,40 – – – – – 40,21 – 

  



 
 

Strana 22
 
 

Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti podľa SODB 2011  

Kláštor pod Znievom  – národnosť Muži Ženy Spolu 

Slovenská  734 691 1 425 

Maďarská  1 1 2 

Rómska  1 1 2 

Ukrajinská  1 0 1 

Česká  1 3 4 

Poľská  0 1 1 

Nezistená  38 37 75 

Spolu  776 734 1 510 
  

3.2  Vzdelávanie, vzdelanosť obyvateľstva  

Obyvateľstvo podľa pohlavia a stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania 
podľa SODB 2011  

Kláštor pod Znievom  – najvyššie dosiahnuté vzdelanie  
Pohlavie 

Spolu  
muži  ženy  

Základné  72 96 168 
Učňovské (bez maturity)  169 86 255 
Stredné odborné (bez maturity)  107 62 169 
Úplné stredné učňovské (s maturitou)  27 18 45 
Úplné stredné odborné (s maturitou)  158 178 336 
Úplné stredné všeobecné  21 59 80 
Vyššie odborné vzdelanie  8 15 23 
Vysokoškolské bakalárske  13 24 37 
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské  60 65 125 
Vysokoškolské doktorandské  3 3 6 
Vysokoškolské spolu  76 92 168 

Št
ud

ijn
ý 

od
bo

r 

prírodné vedy  1 7 8 
technické vedy a náuky I (baníctvo, hutníctvo, strojárstvo, informatika a VT, 
elektrotech., tech. chémia, potravinárstvo)  

16 7 23 

technické vedy a náuky II (textilná výr.,sprac. kože,dreva, plastov, výroba hud. 
nástrojov, archit., staveb., dopr., pošty, telekom., automatiz., špec. odb.)  

8 3 11 

poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky  11 9 20 
zdravotníctvo  2 8 10 
spoločenské vedy, náuky a služby I (filozof., ekon., polit. a práv. vedy, ekonomi-
ka a manažment, obchod a služby,SŠ- OA, HA, praktická š., učeb. odbory)  

16 23 39 

spoločenské vedy, náuky a služby II (histor., filolog., pedag. a psych. vedy, 
publicistika a informácie, telových., učiteľstvo, SŠ - gym.)  

17 30 47 

vedy a náuky o kultúre a umení  2 4 6 
vojenské a bezpečnostné vedy a náuky  2 0 2 
nezistený  1 1 2 

Bez školského vzdelania  110 110 220 
Nezistené  28 18 46 
Úhrn  776 734 1 510 
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3.3  Vierovyznanie a národnostné zloženie  

Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženského vyznania podľa SODB 2011  

Kláštor pod Znievom  – náboženské vyznanie  Muži Ženy Spolu 

Rímskokatolícka cirkev  522  516  1 038  

Gréckokatolícka cirkev  6  2  8  

Evanjelická cirkev augsburského vyznania  74  86  160  

Reformovaná kresťanská cirkev  1  0  1  

Starokatolícka cirkev  5  2  7  

Kresťanské zbory  1  0  1  

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  1  0  1  

Bahájske spoločenstvo  1  0  1  

Bez vyznania  99  73  172  

Iné  7  7  14  

Nezistené  59  48  107  

Spolu  776  734  1 510  

Obyvateľstvo podľa pohlavia a materinského jazyka podľa SODB 2011  

Kláštor pod Znievom  – materinský jazyk  
Pohlavie 

Spolu 
muži ženy 

Slovenský  728  687  1 415  

Maďarský  2  2  4  

Ukrajinský  1  0  1  

Český  2  6  8  

Poľský  0  1  1  

Iný  2  0  2  

Nezistený  41  38  79  

Spolu  776  734  1 510  
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4  KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ ZDROJE  

4.1  Historické pamiatky, kultúrne tradície, osobnosti, rodáci 

História obce sa spája predovšetkým s významnou úlohou hradu Zniev, najskôr nazývaný 
Turiec, podľa ktorého bolo pomenované celé územie nášho regiónu. Vo svojich dejinách bol 
sídlom mnohých panovníkov. 

Dôležitými míľnikmi v dejinách obce boli mestské výsady, rozvoj obchodu (hlavne olej-
kárstva a bylinkárstva), bolo sídlom okresu, súdu a jedného z prvých troch slovenských 
gymnázií.  

História obce a hradu  

Na území dnešnej obce Kláštor pod Znievom bol hromadný nález bronzov z mladšej doby 
bronzovej a sídlisko púchovskej kultúry. Prvá písomná zmienka o osade pod hradom Turiec 
(neskôr sa zaužíval názov Znievsky hrad) je v hraničnej listine kráľa Kolomana z roku 1113. 
V tejto listine sa obec uvádza ako „Villa sancti Ypoliti“, t. j. osada s. Hypolita, cirkevného pat-
róna. V tom čase patril hrad zoborským benediktínom. Nakrátko sa stal aj župným hradom. 
V rokoch 1242 – 1249 bol hrad sídlom kráľa Bela IV., ktorý založil turčianske prepošstvo. 

Dokonca je zachovaná listina z r.1249, ktorú Belo IV. datuje ako „apud castrum Turucz“, 
čiže na hrade Turiec. 

 V roku 1440 získal hrad i prepošstvo Pongrác z Mikuláša. Stal sa sídlom panstva Zniev, 
ktoré bolo vyňaté z právomoci turčianskej župy. Na panstve sa rozvíjalo dobytkárstvo, 
salašníctvo, lesné a poľné hospodárstvo, lov a rybolov. Panstvu patrili obce Moškovec, 
Ondrašová, Polerieka, Socovce, Valča, Vrícko, Trnovo, Turčiansky Ďur. V roku 1605 sa ho 
zmocnili Bocskayovci, v roku 1681 ho vyplienili a vypálili Thökölyovci, v roku 1705 Rákóc-
ziovci. Posledná zmienka o hrade je z roku 1713.  

Obec sa vyvinula z podhradia hradu Turiec-Zniev. Doložená je z roku 1253 ako Turuch, 
z roku 1251 ako Turch, Turul, z roku 1252 ako Thuruch, z roku 1422 ako Suburbium oppi-
dum Thuroch, z roku 1503 ako Castrum Znio, Podhradie, z roku 1773 ako Klaster, z roku 
1920 ako Kláštor pod Znievom; maďarsky Znióváralja, Znyóváralja; nemecky Klosster. V ro-
ku 1248 sa v nej usadili premonštráti, ktorým Belo IV. daroval v roku 1252 Podhradie, La-
zany, Slovany, Valču, Ležiachovo.  

V druhej polovici 13. storočia dostala osada prvé mestské právo v Turci (podľa krupin-
ského práva) a vyvíjala sa ako zemepánske mestečko do roku 1666, kedy sa kvôli tvrdým 
sporom museli mešťania vzdať mestských privilégií. Blízka obchodná cesta napomáhala 
rozvoju tunajšieho obchodu. Vyberalo sa tu polovičné mýto. Mešťania mali právo variť pivo 
a páliť lieh a usporiadať jarmoky. Rehoľníci, jezuiti, ktorí prišli pod Zniev po premonštrátoch 
tu zriadili lekáreň, podporovali zber liečivých rastlín a výrobu liečivých olejov. Tunajší olejkári 
chodili od 16. storočia do Ruska, Poľska i na Kamčatku i do Perzie.  

V roku 1785 mala obec 128 domov a 1 141 obyvateľov, v roku 1828 mala 137 domov    
a 1 584 obyvateľov. V roku 1850 sa Kláštor pod Znievom stal sídlom okresu a súdu. V ro-
koch 1869 – 1874 tu bolo slovenské patronátne katolícke gymnázium, neskôr štátny 
maďarský učiteľský ústav, v ktorom študovali mnohí slovenskí literáti. V 19. storočí bola 
založená rezbárska škola.  
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Koncom 19. storočia miestny obchod upadal, zanikali mestské podniky. Obyvatelia kup-
čili ako podomoví obchodníci radšej vo svete, najmä v Krakove, Varšave a Moskve. V rokoch 
1880 – 1890 sa mnohí vysťahovali do Ameriky. V roku 1885 založili vzájomnú pokladnicu 
a gazdovské družstvo. V roku 1909 bolo sídlo okresného úradu presťahované do 
Turčianskych Teplíc, v roku 1911 aj sídlo učiteľského ústavu. Za I. ČSR sa obyvatelia 
zaoberali poľnohospodárstvom, remeslami a obchodom. Časť obyvateľov sa zapojila do 
SNP. Obec bola oslobodená 10. 4. 1945.  

História gymnázia  

V roku 1869 v Kláštore pod Znievom bolo, ako tretie v poradí spomedzi slovenských gymná-
zií, založené katolícke patronátne gymnázium.  

V učebnom pláne najmodernejšom a najpriebojnejšom zo slovenských patronátnych 
gymnázií sa kládol dôraz na reálne (prírodovedné) predmety. Od založenia do roku 1874 tu 
študovalo 669 žiakov z celého Slovenska, najmä z chudobných rodín. Riaditeľom gymnázia 
bol Martin Čulen. Ako profesori tu pôsobili Samuel Zachej, Gabriel Zaymus, Matej Korauš. 
Gymnázium vychovalo viacerých predstaviteľov slovenského národného života, pracovníkov 
v oblasti národnej kultúry. Študovali tu i spisovatelia Ferko Urbánek a Anton Bielek. Budova, 
ktorú prenajal mešťan Toczek na potreby gymnázia prestala byť pre zvýšený počet študen-
tov postačujúca, preto sa postavila druhá budova gymnázia,známa ako Čulenovo gymná-
zium, dostavaná bola v r.1874, žiaľ, na nátlak úradov bolo v tom roku gymnázium zrušené. 

Historické a kultúrne dedičstvo  

Najstarším živým pamätníkom histórie je 400 ročná lipa 25 m vysoká s obvodom 665 cm pri 
múre kláštornej záhrady.  

Tradície  

Ulicová radová zástavba. V 70. rokoch 19. storočia vznikla rezbárska škola typu umeleckej 
priemyslovky so štyrmi ročníkmi; jej absolventi pôsobili ako rezbári – remeselníci. Zanikla 
v roku 1909.  

Historické a kultúrne pamiatky  

V obci sa nachádzajú národné kultúrne pamiatky zapísané v Ústrednom zozname pamiatko-
vého fondu SR: Hrad (ruina), kaplnka sv. Margity Uhorskej pod hradom zniev postavená 
jezuitmi, Kostol r.k. sv.Mikuláša,, r.k. fara, Kláštor premonštrátov (konvent, kostol r. k. Na-
nebovzatia Panny Márie, aleja), Kalvária (ohradný múr, sochy, kaplnka r.k. sv. Kríža 
s obrazmi J.B.Klemensa), socha sv. Floriána, 1. slovenské kat. gymnázium pamätné, 2 ľu-
dové domy, 1 meštiansky dom, škola, 5 náhrobníkov, gymnázium a pamätná busta Martina 
Čulena pred 2. budovou gymnázia od národného umelca Fraňa Štefunku, prícestné kaplnky 
a sochy svätých / Vendelín, Ján Nepomucký, sv. Trojica, kamenný kríž so zlateným korpu-
som Krista,. súsošie kalvárie v miestnej časti Lazany, klasicistická kaplnka v Lazanoch, 
domy s pamätnými tabuľami významných osobností (Mamatej, Šujanský, Lendvai, Zachej, 
Zaymus, Maro,Moyzes,Korauš, Bielek, Tajovský, Kukučín, Čajak ml.). 
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Prehľad historických a kultúrnych pamiatok  

Názov pamiatky Stručná charakteristika 
Zrúcaniny Znievskeho hradu  z 13. storočia. (Turčiansky hrad), v 1. polovici 14. storočia rozšírený 

o gotickú budovu, v 15. a 16. storočí opravovaný, od 18. storočia upadal 
a spustol  

Kláštor a kostol  Patril premonštrátom, potom jezuitom, je z polovice 13. storočia, 
kláštorná budova bola v 16. storočí prestavaná, kostol tak dostal 
renesančnú klenbu  

Farský kostol  z 2. polovice 13. storočia (1250), zasvätený sv. Mikulášovi, v roku 1728 
bol zbarokizovaný, vnútorné zariadenie je zo 16. Storočia  

Kaplnka baroková na kalvárii  z roku 1728, renovovaná v roku 1816, s obrazmi J.B Klemensa 

Rímskokatolícka fara – bývalá postavená v barokovom slohu, z roku 1726  

Radnica  z roku 1780  

Kúria  klasicistická z 1. polovice 19. storočia  

Domy  z 1. polovice 19. storočia  
Budovy znievskeho gymnázia  
 
 
 
 

budova, tzv. Toczekovský dom – kúria, kde plánujeme zriadiť mestské 
múzeum 
budova, tzv. Čulenovo gymnázium z rokov 1873 – 1874, dnes sa tam 
nachádza Pamätná izba a miestne kino, z tejto budovy by sme radi 
vytvorili multifunkčný objekt pre kultúrne a spoločenské akcie 

Pamätná izba  

Expozícia z dejín Kláštora pod Znievom sa zatiaľ nachádza v druhej budove prvého sloven-
ského patronátneho gymnázia z druhej polovice 19. stor. Kláštor pod Znievom sa po prvýkrát 
spomína už roku 1113 v Zoborskej listine (villa sancti Ypoliti), ktorej kópia je tu vystavená. 
Tunajšia jezuitská lekáreň bola kolískou turčianskych šafraníkov a olejkárov a v expozícii je 
zdokumentovaná aj táto tradícia. Ďalšia časť exponátov je venovaná aj pôsobeniu jedného 
z prvých slovenských gymnázií. Expozícia bola otvorená r. 1969, pri oslavách 100. ročnice 
Znievskeho gymnázia, vtedy ako vysunutá expozícia Turčianskeho múzea Andreja Kmeťa 
v Martine. Budova je dnes v správe Obecného úradu. Jej expozíciu plánujeme rozšíriť, 
doplniť, ale hlavne presťahovať do väčšej,1. budovy Znievskeho gymnázia, tzv. Toczekov-
ského domu a v priestory Pamätnej izby a miestneho kina prestavať na multifunkčný objekt. 

Významné osobnosti  

Rodákom z obce bol Alexander Moyzes – skladateľ, pedagóg a organizátor hudobného 
života. Známy sa stal svojím rozsiahlym dielom. Napísal 12 symfónií, symfonickú báseň 
Nikola Šuhaj, kantátu Demontáž a iné. Bol jedným zo zakladateľov SĽUK-u, pre ktorý vytvoril 
mnohé diela ako napríklad Tance z Pohronia, Tance z Gemera.  

Ďalší rodáci z obce  

 Ján Miloslav Capko-Znievsky (1846 – 1867) – básnik, syn richtára, autor básnickej 
zbierky Sirôtky, pochovaný na Znievskom cintoríne 

 Jozef Kluch (1748 – 1826) – mecén bernolákovcov, nitriansky biskup, podporovateľ 
chudobných v rodnej obci,  
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 Albert Mamatey (1870 – 1923) – signatár Clevelandskej a Pittsburskej dohody v Ame-
rike 

 Ernest Polóni (1844 – 1928) – pedagóg, riaditeľ gymnázia 
 Juraj Krutek (1904 – 1981) – akademický maliar, rodák z miestnej časti Lazany 
 Štefan Atila Brezány (1909 – 1992) – básnik, kultúrny pracovník 
 Dušan Kužel (1940 – 1985) spisovateľ, redaktor 

Obec bola pôsobiskom osobností 

Z významných osobností je s obcou spojené meno Karol Cengel (nar. 1915 Valča, † 1987 
Kláštor pod Znievom) ktorý určitý čas profesijne pôsobil v rodnom Turci ako prírodovedec – 
zoológ, entomológ, lesník, ochranár a preparátor. Jeho zbierky hmyzu a preparáty sa 
nachádzajú čiastočne v Turčianskom múzeu Andreja Kmeťa v Martine a hlavná časť v Po-
važskom múzeu v Žiline – Budatíne.  

Ďalšie osobnosti:  
 Krištof Akai (1706 – 1766) – filozof;  
 Martin Čulen (1823 – 1894) – pedagóg, pôsobil tu v rokoch 1869 – 1874;  
 Matej Korauš (1835 – 1921) – lekár, prírodovedec, pôsobil tu v rokoch 1871 – 1921;  
 Janko Kráľ (1822 – 1876) – básnik, pôsobil tu v rokoch1859 – 1862;  
 Eugen Lehotský (1909 – 1970) – maliar;  
 Ján Lendvai (1881 – 1931) – učenec, prírodovedec;  
 Mikuláš Moyzes (1872 – 1944) – hudobný skladateľ, pedagóg, tu aj študoval, pôsobil 

tu v rokoch 1904 – 1908;  
 Karol Ondreička (1898 – 1961) – maliar;  
 Franko Víťazoslav Sasinek (1830 – 1914) – historik, publicista;  
 Benedikt Szöllösi (1609 – 1656) – zostavovateľ Cantus catholici – katolíckeho 

spevníka 
 Peter Pázmány (1570 – 1637) – protiref. spisovateľ, zakladateľ trnavskej univerzity, 

pôso-bil tu v roku 1616;  
 Jaroslav Samuel Zachej (1841 – 1918) – redaktor, pôsobil tu v rokoch 1869 – 1874;  
 Cyril Gabriel Zaymus (1843 – 1894) – pedagóg, pôsobil tu v rokoch 1872 – 1876.  

Študovali tu:  
 Anton Bielek (1857 – 1911) – redaktor, spisovateľ;  
 Jozef Gregor-Tajovský (1874 – 1940) – spisovateľ, dramatik;  
 Martin Kukučín (1860 – 1928) – spisovateľ;  
 Jozef Škultéty (1853 – 1948) – redaktor, literárny pracovník; 
 Ferko Urbánek (1859 – 1934) – dramatik.  
 Peter Ratkoš (1921 – 1987) – historik, znalec Veľkej Moravy 
 Ľudmila Pajdušáková (1916 – 1979) – astronómka a fyzička 
 Miloš Štilla (1929 – 2010) – historik, pedagóg, publicista 
 Bunčák Pavol (1915 – 2000) – básnik 
 Juraj Antal (1912 – 1996) – zakladateľ lekárskej fyziológie 
 Ján Chryzostom Korec (1924 – 2015) – kardinál a diecézny biskup 
 Anton Cimmermann (1930 – 1982) – architekt 
 Rudolf Jašík (1910 –1960) – spisovateľ 

a mnohí ďalší... 
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4.2  Spoločenský život – kluby, spolky, združenia, spoločenské 
aktivity a akcie  

V obci Kláštor pod Znievom sa každoročne koná množstvo spoločenských a kultúrnych 
podujatí pre obyvateľov obce. Na organizácií spoločenského života sa podieľa aj obecná 
samospráva poskytovaním priestorov pre jednotlivé podujatia, a taktiež spolupodieľaním na 
organizovaní niektorých spoločenských alebo kultúrnych podujatí v spolupráci so základnou 
školou a miestnymi organizáciami.  

Každoročné podujatia 

 Krížová cesta ulicami Znieva 
 Púť pri príležitosti Nanebovzatia Panny Márie 
 Kláštorský ples 
 Kláštorské rajóny 
 Uvítanie detí do života 
 Turčiansky akčný deň 
 Pálenie Jánskej vatry 
 Výstup a sv. omša pri kaplnke sv.Margity Uhorskej 
 VIFI – Vidiecky filmový festival 
 Lazianska potokovica 
 Stavanie mája  
 Varenie halušiek  
 Beh na Zniev 
 Znievske dni cyklistiky 
 Kláštorský jarmok  
 Privítanie Mikuláša  
 Vianočné trhy  
 Živý Betlehem 
 Hokejbalový turnaj 

Na spoločenskom dianí obce sa bezprostredne podieľajú aj organizácie  

 Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v rátane DHZ stanica – sú najaktívnejšou orga-
nizáciou s najväčšou členskou základňou, podieľajú sa na plnení úloh Civilnej ochra-
ny obyvateľstva  

 Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ) – podieľa sa na organizovaní významných 
jubileí občanov, sobášov, uvítaní detí do života, a taktiež pohrebov,  

 Znievske rado(sť)dajné divadlo, víťazi okresných, krajských, dokonca i celosloven-
ských súťaží, účastníci Scénickej žatvy v Martine 

 Jednota dôchodcov  
 MUS, pozemkové spoločenstvo  
 Poľovnícke združenie JANKOVÁ  
 Drobnochovatelia  
 FC Kláštor  
 HC Kláštor pod Znievom, hokejový klub 
 Stolnotenisový klub  
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 Cykloklub Zniev  
 Športový klub Zniev  
 Turistický krúžok  
 Základná škola  
 Rímsko-katolícka farnosť  
 OZ Dobrý pastier  

Sociálna vybavenosť obyvateľov Kláštora pod Znievom je na vysokej úrovni, čoho dôka-
zom sú aj mnohé zariadenia zabezpečujúce kvalitný život obyvateľov. Obec má 1 verejnú 
knižnicu, ktorá eviduje 4 868 knižných jednotiek spolu. Na kultúrne účely sa využíva aj kul-
túrny dom. V II. budove I. slovenského patronátneho gymnáziá sa nachádza pamätná izba 
venovaná predovšetkým histórií obce a gymnaziálnym časom. Pamätná izba a exponáty 
v nej sú celoročne vystavené exponáty plánujeme presunúť do 1. budovy gymnázia 
a budovu prestavať na multifunkčný objekt slúžiaci na kultúrno-spoločenské podujatia. Celá 
budova si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu, ktorá obnáša odizolovanie proti vlhnutiu, 
výmenu okien, rekonštrukciu kúrenia, opravu fasády budovy, klimatizovanie priestorov 
pamätnej izby a nové vnútorné omietky a nátery, dostavanie bloku vo vnútornej časti dvora, 
s prihliadnutím na historické reálie, vybudovanie toaliet v priestoroch budovy. Investícia 
800.000€. Ďalej sa v obci nachádza pamätná izba Dr. Františka Hrušovského, ktorá je 
umiestnená v budove ZŠ, ktorá nesie meno Dr. Františka Hrušovského. Pamätná izba je 
v dobrom stave, prístupná verejnosti celoročne. V budove I. slovenského patronátneho 
gymnázia, bola doteraz Diecézna knižnica biskupa Štefana Moyzesa, exponáty biskupský 
úrad sťahuje do Banskej Bystrice, je v eminentom záujme obce v tejto budove zriadiť 
Znievske múzeum, ktoré by v celej budove mapovalo históriu i súčasnosť Kláštora pod 
Znievom. Zameranie múzea by malo mať tri hlavné línie:  

1) História obce (založenie obce, povesť o hrade Turiec /Zniev/, Benediktíni, založenie 
kláštora, prvý umelý rybník, Belo IV. – významný uhorský kráľ, ktorý pobýval na hrade 
Zniev po bitke pri rieke Slanej, narodenie jeho dcéry neskôr známej ako sv. Margita 
Uhorská na hrade Zniev, povolanie staviteľov – premonštrátov na obnovenie vojnou 
zničenej krajiny, založenie Znievskej kamenárskej školy, ktorej predstavitelia stavali 
najmä kostoly v blízkom i širokom okolí, následné získanie mestských práv pre mes-
tečko. Príchod jezuitov pod Zniev, nadstavba kláštornej budovy, ktorá je v danom 
stave dodnes. Stavba Turčianskej kalvárie, založenie kláštornej lekárne, Kláštorská 
vzbura r. 1666 proti jezuitom, ktorá vyústila do popravy richtára na námestí...)  

2) Kláštorskí olejkári a šafraníci (po zrušení rehole jezuitov sa snažili kláštorčania 
nadviazať na výrobu liečiv a olejčekov, predaj orientovali na východ, neskôr sa z nich 
stali podomoví predajcovia, zárobky použili na výstavbu domov, ktoré sú teraz súčas-
ťou historického centra, ale i na podporu národnostných snáh, ktoré vyústili do 
založenia Ženskej besedy, Znievskeho kasína, Hasičského spolku, ale hlavne Prvého 
patronátneho katolíckeho gymnázia.... Samozrejme si pripomenieme významných 
rodákov (J.Capko Znievsky – básnik, Juraj Maro – profesor a prekladateľ, Jozef Kluch 
– biskup, Albert Mamatey – signatár Pittsburskej a Clevelandskej dohody, Alexander 
Moyzes – hudobný skladateľ, národný umelec, Štefan Attila Brezány – básnik...)  

3) Znievske gymnázium, história troch budov a osobností. (Prvé gymnázium v prenajatej 
budove mešťana Mateja Toczeka, vyučovalo sa v ňom v r.1869 – 1874. Práve 
Znievske gymnázium bolo prvým katolíckym gymnáziom, kde sa prvý krát vyučovalo 
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aj v slovenskom jazyku. Práve v tejto budove plánujeme zriadiť muzeálne zariadenie. 
Pre zvyšujúci sa počet študentov bola v r. 1874 postavená druhá budova, tzv. 
Čulenovo gymnázium, maďarské úrady však v ňom výučbu nepovolili a gymnázium 
zatvorili. Výučba v ňom bola obnovená až v období 1. republiky v r.1919. V r. 1936 
bola postavená 3. budova slúžiaca gymnazistom až do r. 1959. V súčasnosti je v nej 
Základná škola Františka Hrušovského.  

Nutné je poznamenať i na fakt, že súbežne s gymnáziom existoval v Kláštore p. Znie-
vom i maďarský učiteľský ústav v budove kláštornej prepozitúry a aj z neho paradoxne vyšli 
významní slovenskí spisovatelia Martin Kukučín a Jozef Gregor Tajovský – predstavitelia 
slovenského literárneho realizmu... 

Najmä obdobie komunizmu poznačilo ráz i smerovanie obce, gymnázium presťahovali 
do Turčianskych Teplíc, jeho význam v dejinách národa bol cielene potlačovaný. Aj preto je 
našou veľkou snahou vytvoriť v Kláštore pod Znievom múzeum, ktoré by Slovákom, ale 
i zahraničným návštevníkom pripomínalo miesto, z ktorého napriek útlaku vzišlo mnoho 
študentov, ktorí sa pričinili o pozdvihnutie vzdelanosti národa. Množstvo materiálu už vlast-
níme v Pamätnej izbe Znieva, tieto by sa tiež stali súčasťou pripravovanej expozície múzea, 
ale múzeum chceme prezentovať aj aktuálnou formou modernej, súčasnej projekcie pomo-
cou interaktívnych foriem a tak nielen udržať, ale i stupňovať pozornosť návštevníkov až do 
skončenia prehliadky.  

Súbežne pri múzeu plánujeme v dome, ktorý je vo vlastníctve obce zriadime Dom 
bylinkárov a olejkárov. 

Časť domu bude slúžiť ako Turisticko-informačné centrum obce i vedľajšieho múzea 
zariadené bude v štýle historickej lekárne, odkazujúc na tradíciu turčianskych bylinkárov 
olejkárov a šafraníkov, ktorá vznikla práve v Kláštore pod Znievom, Druhá časť domu bude 
slúžiť na poriadanie workshopov v súvislosti zberom, sušením a spracovaním liečivých rast-
lín v okolí v Kláštore pod Znievom. Centrum bude zriadené v starom sedliackom dome 
v centre obce v susedstve Prvého slovenského patronátneho katolíckeho gymnázia v ktorom 
sa v súčasnosti pripravuje Znievske múzeum. 

Hlavné funkcie centra: 

 Pripomenutie a oživenie tradície turčianskych olejkárov a bylinkárov 
 Turčiansky bylinkári a olejkári ako stimul rozvoja cestovného ruchu 
 Poskytovanie informácií o turčianskych bylinkároch a olejkároch 
 Poskytovanie informácií o histórií obce Kláštor pod Znievom a okolitých turistických 

atrakciách 
 Poskytovanie služieb sprievodcu 
 propagačné materiály 

V centre obce máme historickú lipovú alejj biskupa Jozefa Klucha, ktorá lemuje vodný 
kanál, ktorý tečie v strede obce, vodný tok je orámovaný sochami a súsošiami z 19. storočia.  

V obci pôsobia neprofesionálni divadelníci, ktorí sú známi nielen v regióne Turca, ale aj 
na území Slovenska. Združení sú v Znievskom rado/sť/dajnom divadle, ktoré je zriadené pri 
Obecnom úrade v Kláštore pod Znievom. Nacvičili množstvo hier, s ktorými sa predvádzali 
už aj na Scénickej žatve a v zahraničí. Svoju činnosť tu prezentuje spevácky súbor, ktorý už 
od roku 2006 pravidelne nacvičuje stále nový a nový repertoár.  

V súčasnej dobe má obec futbalové ihrisko, jedno školské ihrisko a školskú telocvičňu.  
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Futbalový klub FC TVS Kláštor pod Znievom má 3 družstvá v kategóriách muži, dorast 
a žiaci. Všetky družstvá hrajú aktívne okresnú futbalovú triedu. Ďalej u nás pôsobí stol-
notenisový oddiel, ktorý má dve družstvá, jedno v IV. Lige a druhé v okresnej súťaži. 
Pravidelné podujatie v obci je aj Beh na Zniev, ktorý je medzi slovenskými športovcami veľmi 
obľúbený. V obci aktívne pracujú 2 cyklistické kluby, Cykloklub Zniev – Znievske dni cyklis-
tiky, Memoriál Karola Hercega – rok 2008, 50 rokov organizovanej cyklistiky a Športový klub 
Zniev, ktorý sa venuje horskej cyklistike.  
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5  MATERIÁLNE A FINANČNÉ ZDROJE  
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6  EKONOMICKÉ VYUŽÍVANIE ZDROJOV  

6.1  Podnikateľské sféra – primárny sektor, sekundárny sektor, 
terciálny sektor, kvartérny sektor, organizačná štruktúra 
hospodárstva podľa SODB 2011  

Obyvateľstvo podľa súčasnej ekonomickej aktivity, pohlavia a miesta 
narodenia  

Kláštor pod 
Znievom 

 
Pohlavie 

Osoby ekonomicky aktívne 

spolu % 

z toho vypomáhajúci 
(neplatení) členovia 
domácností v rodin-

ných podnikoch 

osoby na 
materskej 
dovolenke 

pracujúci 
dôchodcovia 

nezamestnaní 

Muži 433 57,7 0 17 74 3 

Ženy 318 42,3 3 16 30 1 

Spolu 751 100,0 3 33 104 4 
  

Osoby na 
rodičovskej 
dovolenke 

Nepracujúci 
dôchodcovia 

Ostatní 
nezávislí 

Osoby závislé 

spolu 
v tom 

deti do 
16 rokov 

študenti 
stredných škôl 

študenti 
vysokých škôl 

0 128 8 169 111 33 25 

33 190 2 159 112 20 27 

33 318 10 328 223 53 52 
  

Ostatní závislí, nezistení Úhrn obyvateľstva 
Narodení v obci bydliska 
spolu % 

38 776 324 41,8 
32 734 264 36,0 
70 1 510 588 38,9 

Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa postavenia v zamestnaní, veku 
a pohlavia  

Kláštor  
pod Znievom 
Vek, pohlavie 

Postavenie v zamestnaní 
Ekonomic-
ky aktívni 

spolu 
zamest-
nanci 

podnikatelia 
členovia 
družstiev 

vypomáhajúci 
(neplatení) 

člen. domácn. 

ostatní  
a nezis-

tení 
so zamest-

nancami 
bez zamest-

nancov 

15-19  
muži 0 0 0 0 0 5 5 
ženy 0 0 0 0 0 1 1 
spolu 0 0 0 0 0 6 6 

20-24  
muži 23 0 5 0 1 10 39 
ženy 17 0 2 0 0 4 23 
spolu 40 0 7 0 1 14 62 
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25-29  
muži 30 0 7 0 0 10 47 
ženy 33 2 3 0 0 5 43 
spolu 63 2 10 0 0 15 90 

30-34  
muži 44 0 16 0 1 5 66 
ženy 29 0 5 0 1 6 41 
spolu 73 0 21 0 2 11 107 

35-39  
muži 40 4 10 0 1 8 63 
ženy 34 0 1 0 0 5 40 
spolu 74 4 11 0 1 13 103 

40-44  
muži 33 3 6 0 0 8 50 
ženy 32 0 2 0 0 3 37 
spolu 65 3 8 0 0 11 87 

45-49  
muži 35 2 8 0 0 7 52 
ženy 40 0 4 0 0 0 44 
spolu 75 2 12 0 0 7 96 

50-54  
muži 28 1 8 0 0 7 44 
ženy 46 0 2 0 0 3 51 
spolu 74 1 10 0 0 10 95 

55-59  
muži 30 3 6 0 0 4 43 
ženy 23 1 2 0 0 4 30 
spolu 53 4 8 0 0 8 73 

60-64  
muži 12 0 2 1 0 2 17 
ženy 3 0 0 0 0 3 6 
spolu 15 0 2 1 0 5 23 

65+  
muži 6 0 0 0 0 1 7 
ženy 0 0 0 0 0 2 2 
spolu 6 0 0 0 0 3 9 

Úhrn  
muži 281 13 68 1 3 67 433 
ženy 257 3 21 0 1 36 318 
spolu 538 16 89 1 4 103 751 

% 71,6 2,1 11,9 0,1 0,5 13,7 100,0 
 

Z obyvateľstva v produktívnom veku podiel ekonomicky aktívnych 
muži – – – – – – 71,5 
ženy – – – – – – 61,1 
spolu – – – – – – 66,7 

 
Z obyvateľstva v poproduktívnom veku podiel ekonomicky aktívnych 

spolu – – – – – – 4,6 
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Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania 
a odvetvia ekonomickej činnosti  

Kláštor pod Znievom  – odvetvie ekonomickej činnosti  

Ekonomicky aktívne osoby  

muži  ženy  spolu 
z toho do-
chádza do 

zamestnania 
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace  13  6  19  15  

Lesníctvo a ťažba dreva  14  1  15  12  

Ťažba uhlia a lignitu  1  0  1  1  

Výroba potravín  2  16  18  15  

Výroba nápojov  4  2  6  5  

Výroba textilu  1  0  1  1  

Výroba odevov  2  1  3  1  

Výroba kože a kožených výrobkov  3  10  13  13  
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; 
výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu  

27  2  29  25  

Výroba papiera a papierových výrobkov  5  3  8  8  

Tlač a reprodukcia záznamových médií  16  4  20  18  

Výroba chemikálií a chemických produktov  1  0  1  1  

Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov  1  2  3  3  

Výroba výrobkov z gumy a plastu  0  1  1  1  

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov  2  2  4  3  

Výroba a spracovanie kovov  4  1  5  4  

Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení  31  4  35  30  

Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov  2  3  5  1  

Výroba elektrických zariadení  5  1  6  3  

Výroba strojov a zariadení i. n.  12  7  19  15  

Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov  17  19  36  34  

Výroba ostatných dopravných prostriedkov  3  0  3  3  

Výroba nábytku  3  2  5  3  

Iná výroba  1  0  1  1  

Oprava a inštalácia strojov a prístrojov  10  1  11  11  

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu  4  2  6  5  

Zber, úprava a dodávka vody  1  0  1  1  

Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov  2  3  5  4  

Výstavba budov  3  2  5  3  

Inžinierske stavby  5  1  6  5  

Špecializované stavebné práce  37  2  39  31  

Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov  9  1  10  7  

Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov  20  17  37  33  

Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov  21  27  48  38  

Pozemná doprava a doprava potrubím  14  6  20  18  

Vodná doprava  0  1  1  1  
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Skladové a pomocné činnosti v doprave  5  1  6  6  

Poštové služby a služby kuriérov  0  3  3  2  

Ubytovanie  3  3  6  5  

Činnosti reštaurácií a pohostinstiev  6  11  17  12  

Nakladateľské činnosti  1  0  1  1  

Telekomunikácie  2  0  2  2  

Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby  2  0  2  2  

Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia  2  7  9  8  
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného 
sociálneho poistenia  

1  1  2  2  

Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia  1  4  5  4  

Činnosti v oblasti nehnuteľností  2  2  4  3  

Právne a účtovnícke činnosti  0  5  5  4  

Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy  0  1  1  0  

Vedecký výskum a vývoj  1  0  1  1  

Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti  3  0  3  3  

Veterinárne činnosti  2  0  2  2  

Prenájom a lízing  0  1  1  1  

Sprostredkovanie práce  1  2  3  3  
Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a 
súvisiace činnosti  

1  1  2  1  

Bezpečnostné a pátracie služby  2  1  3  3  

Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou  1  0  1  0  

Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti  0  1  1  1  

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie  28  21  49  42  

Vzdelávanie  12  38  50  42  

Zdravotníctvo  13  36  49  45  

Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)  1  4  5  5  

Sociálna práca bez ubytovania  1  1  2  0  

Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti  1  1  2  2  

Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení  1  3  4  3  

Činnosti herní a stávkových kancelárií  2  0  2  2  

Športové, zábavné a rekreačné činnosti  0  2  2  2  

Činnosti členských organizácií  4  0  4  2  

Ostatné osobné služby  1  4  5  3  

Nezistené  37  14  51  34  

Spolu  433  318  751  621  
  

6.2  Trh práce – zamestnanosť, nezamestnanosť  

Nezamestnanosť v okrese Martin, vrátane obce Kláštor pod Znievom sa pohybuje okolo 9,13 
% (jún 2014). Väčšina obyvateľov dochádza za prácou do okresných miest – Martin alebo 
Žilina.  
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7  SWOT ANALÝZA  

Swot analýza obce Kláštor pod Znievom bola použitá ako metóda, ktorá vychádza:  

 z analýzy doterajšieho vývoja,  
 súčasného stavu obce s uvedením jeho silných stránok,  
 súčasného stavu obce s uvedením jeho slabých stránok,  
 jeho potenciálnych rozvojových zdrojov – príležitostí (šancí),  
 jeho potenciálnych ohrození rozvojových zámerov – hrozieb (rizík).  

Pre definovanie základných prvkov SWOT analýzy obce boli využité:  

 poznatky z doterajšieho vývoja a súčasného stavu vybavenia obce,  
 rozvojové zámery obce,  
 strategické ciele, ich priority a opatrenia.  

Silné stránky obce predstavujú potenciálne faktory ďalšieho rozvoja obce vo všetkých 
základných oblastiach. Vytvárajú východiskovú základňu pre stanovenie reálnych rozvojo-
vých cieľov. Slabé stránky obce predstavujú limitujúce faktory rozvojových zámerov a oblastí, 
na ktoré treba sústrediť pozornosť orgánov samosprávy.  

Príležitosti (šance) sú faktormi, ktoré umožňujú pri ich využití naplnenie rozvojových 
zámerov obce, ich reálnosť a urýchlenie. Poznanie reálnych príležitostí je východiskom sta-
novenia splniteľných rozvojových cieľov.  

Ohrozenia (riziká) predstavujú skutočnosti, ktoré môžu negatívne ovplyvniť resp. spo-
maliť realizáciu strategických cieľov rozvoja obce. Dôsledná analýza možností vzniku rizík na 
celospoločenskej i komunálnej úrovni predstavuje predovšetkým analýzu možností pri zabez-
pečovaní finančných zdrojov.  

SWOT ANALÝZA  

Poloha obce a väzba na vonkajšie okolie  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
- priaznivá dopravná napojenosť na uzle regiónu,  
- blízkosť jedného z hlavných uzlov regiónu, 
- vypracovaný územný plán obce.  

- ohrozenie životného prostredia a prírodných 
daností vplyvom komunikačných sietí.  

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 
- využitie katastrálneho územia obce pre bytovú 

a občiansku výstavbu,  
- možnosti kooperácie riešenia otázok regionálneho 

charakteru s okolitými obcami.  

- nedostatok vlastných i verejných finančných 
zdrojov smerujúci na občiansku vybavenosť.  

 

Životné prostredie  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
- blízkosť prírodných prvkov, dostatok priestorov pre 

budovanie zón rekreácie a oddychu, dostatok 
spodnej vody. separovanie odpadu. 

- všeobecný nezáujem na zlepšovaní životného 
prostredia a odstraňovaní príčin,  

- nevyužitie výhodného prostredia, najmä v okolí 
obce pre budovanie zón rekreácie, 

- neodkanalizovanie celej obce, 
- chýbajúce dobudovanie prečerpávajúcej stanice 

a jej pripojenie na hlavný kanaliz. zberač pri ZŠ,  
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- chýbajúca kanalizácia na ulici Hôrky, 
- chýbajúce smetisko. 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 
- využitie prírodného potenciálu na vytváranie 

rekreačných zón, vyriešenie separovaného zberu 
odpadov a ich zhodnocovania, pri očakávanom 
náraste množstva komunálnych odpadov,  

- zvýšiť vedomie obyvateľov vo sfére živ. prostredia.  

- ohrozovanie obce hlučnosťou (najmä nárastom 
dopravy), prašnosťou a znečisťovaním ovzdušia,  

- ohrozovanie čistoty spodných vôd žumpami pri 
rodinných domoch,  

- vytváranie divokých skládok odpadu.  
  

Technická infraštruktúra  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
- dostatok priestorov pre bytovú výstavbu a subjekty 

podnikania, 
- pripravená technická dokumentácia k vybraných 

zámerom. 

- nevybudovaná úplná kanalizácia obce,  
- neustála potreba investícií na údržbu a moderni-

záciu zariadení technickej infraštruktúry,  
- potrebná rekonštrukcia obecných budov (oprava 

a výmena okien, požiarna zbrojnica plus oprava 
statiky, kultúrne domy v miestnej časti Lazany 
a Stanica. Následne v týchto troch sálach 
vymeniť stoly, stoličky a vybaviť ich novým 
zariadením. Oprava striech na MŠ a ZŠ), 

- potreba rekonštrukcie obec. chodníkov, ciest, 
- potreba investícií do občianskej vybavenosti,  
- nedostatočná frekvencia autobusových spojov,  
- divoké skládky odpadu,  
- chýbajúce nové smetisko. 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 
- dobudovanie a oprava miestnych komunikácií, 
- rekonštrukcia miestnych komunikácií, úpravy 

obecných verejných priestranstiev,  
- vybudovanie kanalizácie v celej obci. 

- nedostatok finančných zdrojov a prípadná 
neúspešnosť projektov pre riešenie rozvoja 
technickej vybavenosti,  

- narušovanie urbanistickej štruktúry a vzhľadu 
obce starými, najmä hospodárskymi budovami.  

 

Sociálna (občianska) infraštruktúra 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
- dobrá úroveň bytovej vybavenosti obce s prevahou 

rodinných domov, záujem o bývanie zo strany 
nových občanov. 

- vysoká prevádzková nákladovosť objektov 
sociálnej infraštruktúry v pôsobnosti obce,  

- neúplný základný sortiment ponuky tovarov 
a služieb,  

- zhoršený technický stav obecných objektov, 
dlhodobé zanedbávanie ich údržby a opráv,  

- nedostatok finančných prostriedkov.  
PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

- zrekonštruovanie obecných budov, rozšírenie 
obchodu a služieb, sortimentu a kvality ponuky.  

- stav prípravy projektov pre jednotlivé zámery 
a nedostatok finančných zdrojov,  

- vysoký stupeň opotrebenia jednotlivých obec-
ných objektov, potreba údržby, opráv, rekon-
štrukcií, ako aj zlepšenia vnútorného vybavenia,  

- potreba súhlasu vlastníkov starých, najmä hosp. 
budov s ich postupným odstraňovaním,  

- stav a vývoj zdravotného stavu obyvateľstva.  
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  Demografický vývoj a ľudské zdroje 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
- takmer jednotná národnostná štruktúra obyvateľov,  
- dopravné spojenie do zamestnania, škôl, na kultúr-

ne, športové a iné podujatia, predpoklady priazni-
vého demografického vývoja počtu obyvateľov. 

- nepriaznivá vzdelanostná štruktúra v obci,  
- málo pracovných príležitostí priamo v obci.  

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 
- vznik pracovných príležitostí a ekonomický rozvoj 

celej oblasti, vytváranie podmienok pre zamestnanie 
mladej generácie,  

- zvyšovanie kvalitatívnej úrovne sociálnej starostli-
vosti.  

- nepriaznivý ekonomický a sociálny vývoj v spo-
ločnosti, existenčné podmienky pre zabezpe-
čenie rodiny,  

- nezamestnanosť, odchádzanie za prácou.  

  

Záujmové združenia, kultúrne a spoločenské aktivity 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
- existujúce objekty v majetku obce bez ťarchy, 
- organizovanie kultúrnych podujatí detí a mládeže,  
- tradícia v organizovaní kultúrnospoločenských 

podujatí.  

- menší záujem mladších generácií o záujmovú 
činnosť, kultúrne a športové aktivity, atď.,  

- nedostatočná zapojenosť podnikateľských 
subjektov na kultúrno-spoločenských akciách. 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 
- zapojenie všetkých vekových zložiek obyvateľstva 

na záujmových aktivitách,  
- poskytovanie priestorov pre stretávanie a organizo-

vanie obecných podujatí,  
- pokračovanie v tradíciách obce v športových, 

kultúrnych a spoločenských podujatiach.  

- nedostatok finančných zdrojov na splnenie 
spoločenských, kultúrnych a športových 
zámerov,  

- slabší záujem, najmä mladších občanov o čin-
nosť v záujmových združeniach v obci.  

  

Ekonomické podmienky a podnikateľské prostredie 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
- predpoklady rozvoja podnikania a rozširovania 

obchodu a služieb pre občanov v obci v cestovnom 
ruchu,  

- obecný majetok, možnosti jeho efektívnejšieho 
využitia, vrátane podnikania s ním.  

- potreba využívania verejných zdrojov (EÚ, SR),  
- nízka finančná a daňová sila obce,  
- vysoký stupeň opotrebenia obecného majetku.  

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 
- zvýšenie finančnej a daňovej sily obce, priaznivé 

podmienky pre čerpanie zo štrukturálnych fondov 
EÚ, racionalizačné opatrenia a program úspory 
nákladov na samosprávu.  

- nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj 
obce,  

- nepriaznivé vplyvy na životné prostredie obce,  
- celkový rast nákladov na činnosť samosprávy, 

najmä rast cien energií, služieb, nákladov na 
verejné účely obce a pod. 

  

 SWOT analýza silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození poskytla prehľad poten-
ciálnych obmedzení i možností pri ďalšom rozvoji obce. Jej zhodnotenie umožnilo stanoviť 
nevyhnutné priority strategických cieľov v jednotlivých oblastiach a prijať opatrenia na zabez-
pečenie ich dosiahnutia. Analýza príležitostí a ohrození umožnila odhaliť doteraz nevyužité 
šance a súčasne definovať riziká, s ktorými sa samospráva môže v ďalšom období stretnúť.  



 
 

Strana 40
 
 

8  PROBLÉMOVÁ ANALÝZA  

8.1  Audit problémov – najdôležitejšie problémy, kľúčové problémy 
– matrica problémov  

Z auditu zdrojov a SWOT analýzy vyplýva kľúčový problém a to je „nedostatok základ-
ných služieb a malý rozvoj investícií pre obnovu a rozvoj obce“.  

Kľúčové disparity rozvoja obce Kláštor pod Znievom 

V hospodárskej oblasti je to nedostatok podnikateľskej činnosti, na čo nadväzuje nedosta-
tok pracovných príležitostí. Obec nedostatočne využíva potenciál v oblasti cestovného ruchu, 
ktorý by mohol byť prínosom v rozšírení ponuky pracovných príležitostí. Obyvatelia riešia 
viac existenčné problémy ako spoločenské. Napriek tomu je kultúrno-spoločenský život po-
merne bohatý. Je v záujme obce podporovať a vytvárať materiálne podmienky pre duchovné, 
kultúrne a športové aktivity mládeže ale aj dospelých a dôchodcov (športoviská, klubovú čin-
nosť, a pod.)  

V obci je malý rozsah služieb (obchodu, pohostinstvo) Obyvatelia si zvykli, ale je po-
trebné riešiť dopravnú dostupnosť či už smerom do Martina, Prievidze alebo Turčianskych 
Teplíc. 

 Riešením základných existenčných problémov sa vyrieši aj vzhľad obce (cesty, bytový 
fond, potoky, životné prostredie celkom), opatera starých ľudí, stabilizácia a index vitality 
obyvateľstva.  

V oblasti ľudských zdrojov patrí ku kľúčovým disparitám slabšia vzdelanostná úroveň 
obyvateľov obce. Obec ohrozuje negatívny prirodzený prírastok a odchod obyvateľstva do 
ekonomicky vyspelejších regiónov za prácou. Ďalší základný problém je sociálna inklúzia 
a ľud-ské zdroje. Najväčším problémom je starnutie obyvateľstva a odchod mladých ľudí 
z obce. Živitelia rodín odchádzajú za prácou na dlhodobejšie pobyty a v obci zostávajú ženy, 
deti a dôchodcovia, čo je veľmi negatívny jav pre život rodín ale aj obce.  

Nedobudovaná technická infraštruktúra – chýbajúca kanalizácia je istým obmedze-
ním v oblasti zvyšovania kvality života obyvateľov obce. Taktiež je významným indikátorom 
pre vstup investorov do oblasti.  

Hlavné faktory rozvoja obce Kláštor pod Znievom 

V hospodárskej oblasti je hlavným faktorom rozvoja nízka zamestnanosť. Je aj sociál-
nym determinantom zdravia obyvateľstva.  

Cestovný ruch: existuje prírodný, kultúrny, ľudský potenciál obce, ktorý možno efek-
tívne využiť v oblasti rozvoja turistiky, remesiel, rozvoja kultúrnych atraktivít obce. Dôležitým 
prvkom je propagácia obce a budovanie pozitívneho imidžu.  

Existujúce ľudské zdroje možno efektívne zapojiť do rozvoja terciálnej sféry podporou 
podnikania (vzdelávanie, kurzy, školenia, pomoc pri vypracovaní projektov, rozširovanie 
internetovej gramotnosti a pod.)  

Technická a sociálna infraštruktúra: dobudovaním technickej infraštruktúry, výstavbou 
nových rodinných domov a udržaním priaznivého životného prostredia sa obec stane príťaž-
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livou pre mladých ľudí a mladé rodiny, čo bude vplývať na rozširovanie a pozitívne sa to 
odrazí na demografii obyvateľstva.  

Ochrana životného prostredia – uvedomelosť obyvateľov je významným prvkom 
ochrany životného prostredia. Vychádza z princípov trvalo udržateľného rozvoja ochrany 
a tvorby krajiny, z potreby znižovať a obmedzovať negatívne dopady ľudskej činnosti na 
zložky životného prostredia..  
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9  ANALÝZA VÄZIEB NA STRATEGICKÉ DOKUMENTY VÚC  

9.1  PHSR VÚC  

Súlad PHSR obce Kláštor pod Znievom s PHSR Žilinského samosprávneho kraja:  

Dané aktivity akčného plánu sú v súlade s PHSR Žilinského samosprávneho kraja:  

Oblasť: konkurencieschopnosť regiónov:  

Strategický cieľ 4. Zachovanie rôznorodosti a zlepšenie spolupráce subregiónov pri posil-
není pozície Žilinského kraja a Považia v kontexte Európy regiónov  

Špecifický cieľ: 4.1 Posilnenie identity subregiónov ako zdroja ich konkurencieschopnosti  

Opatrenie: 4.1.3 Posilňovanie miestnej a regionálnej identity obyvateľov s krajinou, v ktorej 
žijú a Aktivity:  

 Realizovať projekty zamerané na dosiahnutie cieľovej kvality krajiny a zvýraznenie 
krajinného rázu.  

 Zveľadiť prírodné a významné krajinné prvky obcí a regiónu pre zvýšenie ich atrakti-
vity a pestrosti.  

 Podporovať zabezpečenie súladu medzi záujmami vlastníkov a užívateľov pozemkov 
či budov s verejno-prospešnými záujmami obcí a regiónu pri dosahovaní cieľovej 
kvality krajiny, ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva v obciach a regióne.  

 Zvýšiť atraktivitu verejných priestorov v sídlach – podporovať komplexnú tvorbu 
a obnovu kvalitných verejných priestorov v sídlach s dôrazom na požiadavky komu-
nity.  

 Posilniť spoluprácu architektov, samosprávy a miestnych obyvateľov pri tvorbe verej-
ných priestorov v obciach a mestách s dôrazom na ich atmosféru a imidž miesta... 

  

9.2  ÚPN VÚC  

Obec má vlastný územný plán, ktorý je v súlade s a vychádza z územného plánu Žilinského 
samosprávneho kraja.  
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10  ANALÝZA POTENCIÁLU ÚZEMIA  

10.1  Rozvojový potenciál územia, disparity rozvoja  

Rozvojová úroveň priestoru a teda i obce je ovplyvnená tromi základnými podmienkami:  

 disponibilitou rozvojového potenciálu,  
 schopnosťou využitia rozvojového potenciálu,  
 vonkajším prostredím, ktoré tvorí legislatíva, ekonomický rozvoj spoločnosti, disponi-

bilita verejných zdrojov a systém ich prerozdeľovania.  

Rozvojový potenciál obce tvorí je územná a ekonomická priestorová štruktúra, ktorá je sys-
temizovaná v týchto skupinách:  

 prírodné zdroje,  
 obyvateľstvo,  
 miestne hospodárstvo,  
 technická infraštruktúra,  
 sociálna infraštruktúra,  
 miestna samospráva s jej ekonomickými podmienkami.  

Keďže jednotlivé podsystémy priestorovej štruktúry sú navzájom späté je ťažké určiť, 
ktorý z uvedených faktorov je najdôležitejší. Preto pri analýze rozvojových faktorov a rovnako 
pri ich prognózovaní je potrebné venovať dostatočnú pozornosť všetkým faktorom. Nevy-
váženosť rozvojových faktorov obmedzuje dynamiku rozvoja a je jednou z príčin rozvojovej 
diferenciácie medzi obcami a regiónmi.  

Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja – všeobecné východiská  

Kľúčové disparity  Hlavné faktory rozvoja  

1) Málo pracovných príležitostí a nízke príjmy 
obyvateľov.  

2) Nevyhovujúca kvalita  životného prostredia.  
3) Nedostatočne využitý kultúrnohistorický potenciál 

obce.  
4) Nedostatok sociálnych a zdravotných služieb.  
5) Nízka úroveň kvality verejnej infraštruktúry a slu-

žieb. 
6) Nedostatočná kvalita ľudských zdrojov a spoločen-

ského života. 

1) Zvýšenie atraktivity územia obce.  
2) Nárast počtu nových pracovných príležitostí  

a zvýšenie príjmov obyvateľstva.  
3) Skvalitnenie životného prostredia.  
4) Zachovanie kultúrno-historického dedičstva. 
5) Zvýšenie dostupnosti sociálnych a zdravotných 

služieb.  
6) Vytvorenie podmienok  pre poskytovanie kvalit-

nejších verejných služieb. 
7) Rozvoj ľudských zdrojov a spoločenského života.  

 

Z hľadiska vyváženého a optimálneho rozvoja územia obce a zvyšovania kvality života 
obyvateľov je nevyhnutné zamerať na rovnomernejšiu koncentráciu zdrojov do všetkých 
strategických priorít. Skoordinovaná koncentrácia zdrojov by sa mala prejaviť nielen vo 
vyššej efektívnosti a účinnosti implementácie verejných politík, ale i možnosti využívania 
zdrojov z fondov EÚ. Na základe získaných skúseností prvoradá intervencia by mala 
smerovať do aktivít, ktoré budú mať výraznejší dopad na hospodársky a sociálny rozvoj 
obce.  
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II. STRATEGICKÁ ČASŤ  

Strategická časť PHSR obce Kláštor pod Znievom obsahuje víziu obce v rôznych oblastiach 
rozvoja (sociálna oblasť, hospodárska oblasť, environmentálna oblasť,) a nadväzuje na 
analytickú časť, ktorej výstupom bola kompletná SWOT analýza.  

Strategická časť obsahuje: 

 víziu obce v rôznych oblastiach rozvoja – sociálna oblasť, hospodárska oblasť, envi-
ronmentálna oblasť. 

 ponúka návrh stratégie s finančným a časovým rámcom. Pre stanovenie stratégie je 
však nevyhnutné rešpektovať dokumenty, ktoré riešia strategické ciele na nadnárod-
nej, národnej a regionálnej úrovni pre strednodobé a dlhodobé časové horizonty.  

 výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách.  

Pre stanovenie stratégie je však nevyhnutné rešpektovať dokumenty, ktoré riešia strate-
gické ciele na nadnárodnej, národnej a regionálnej úrovni pre strednodobé a dlhodobé ča-
sové horizonty.  

Na nadnárodnej úrovni sú ciele Európskej únie deklarované predovšetkým v dokumente 
„Európa 2020“. Európska únia sústredí všetko svoje úsilie na preklenutie krízy a vytvorenie 
podmienok pre konkurencieschopnejšie hospodárstvo s vyššou mierou zamestnanosti.  
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11   VÍZIA A CIELE ROZVOJA OBCE  

11.1  Vízia  

Vychádzajúc z vízie regionálneho rozvoja Slovenska, ktorá je definovaná nasledovne: 

„Slovensko sa má stať krajinou s vysokou úrovňou života všetkých občanov. Každý región 
bude využívať svoje danosti v prospech svojho udržateľného hospodárskeho, sociálneho, 
environmentálneho a územného rozvoja a tým aj Slovenskej republiky, ako vyspelého, 
hospodársky, politicky a sociálne súdržného členského štátu Európskej únie.“ 

si obec Kláštor pod Znievom v nadväznosti na spomínané národné a nadnárodné dokumenty 
a v nadväznosti na víziu stanovenú v predchádzajúcom Programe hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja obce formulovala víziu obce na programové obdobie do roku 2023 
nasledovne 

Vízia  

Filozofiou samosprávy je vybudovať upravenú a udržiavanú obec plnú zelene s vybudovanou 
technickou infraštruktúrou a so zachovaným vidieckym spôsobom života, významnou pre-
dovšetkým miestnym cestovným ruchom, postaveného na významom prírodnom potenciáli 
v ekologicky zachovalom a čistom prostredí a kultúrno-historickej minulosti či tradíciách 
obce, v ktorej je kvalita životnej úrovne obyvateľov vysoká a ktorá je atraktívna rovnako pre 
svojich obyvateľov, ako aj pre jej návštevníkov. 

Ako naznačuje vízia, stratégia rozvoja obce Kláštor pod Znievom stavia predovšetkým 
na zhodnotení silných stránok a maximálnom využití príležitostí, pri predpoklade odstránenia 
najväčších nedostatkov predovšetkým v oblasti infraštruktúry. Rozvoj obce sa bude oriento-
vať na aj kultúrne a športové využitie, čím sa zníži nezamestnanosť a zvýši záujem nielen 
obyvateľov ale aj návštevníkov o túto obec. Táto vízia je bližšie špecifikovaná globálnym 
cieľom obce:  

Globálny cieľ: Zvyšovanie kvality života obyvateľov obce, ich aktívne zapojenie sa do 
života obce tak, aby obec vytvárala imidž zdravej a perspektívnej obce, využívajúcej kul-
túrny, historický a prírodný potenciál: 

„Vytvorenie a zabezpečenie lepších podmienok pre budúce generácie.“ 

Tento strategický cieľ je postavený na predpoklade, že obec spoločne so svojimi 
partnermi zlepší kvalitu života obyvateľov predovšetkým v dvoch hlavných smeroch:  

 vybudovaním plne funkčných prvkov infraštruktúry vytvorí dobré podmienky pre 
príjemné a bezproblémové bývanie jej obyvateľov – miestna infraštuktúra  

 zlepší starostlivosť o ich životné potreby v oblasti sociálnej, duchovnej i materiálnej – 
vytváranie pracovných príležitostí, vzdelávanie a informovanie  

Vysporiadaním majetkových vzťahov bude možné uzatvárať partnerstvá pri budovaní 
miestnej infraštruktúry, čo podporí rozvoj podnikateľských aktivít a tým zamestnanosť a viac 
finančných zdrojov použiteľných na rozvoj obce.  

Dostatočná a aktuálna propagácia obce, zabezpečené požadované služby podporia 
rozvoj cestovného ruchu, ale aj záujem o trvalé bývanie.  
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Celoživotné vzdelávanie a vybudovaná kultúrna a sociálna infraštruktúra zvýši úroveň 
vzdelanostných aktivít aj záujem o spoločenské vyžitie v obci a stabilizáciu obyvateľov.  

Globálny cieľ je bližšie špecifikovaný strategickými cieľmi pre jednotlivé oblasti. Špe-
cifické ciele sú definované pre každú oblasť rozvoja obce, na ktorú sa chce obec v sle-
dovanom období zamerať. Na základe špecifických cieľov sú stanové jednotlivé opatrenia 
v prioritných oblastiach. 

Jednotlivé opatrenia sú zaradené do piatich prioritných oblastí, na ktorých rozvoj sa chce 
obec do roku 2023 zamerať:  

 Hospodárska oblasť  
 Sociálna oblasť  
 Environmentálna oblasť 

 

11.2  Ciele stratégie rozvoja  

Naplnenie dlhodobej vízie rozvoja obce Kláštor pod Znievom vedie cez stanovenie a plnenie 
špecifických cieľov rozvoja obce prostredníctvom jednotlivých aktivít a opatrení a pod-
opatrení. Tieto boli stanovené predovšetkým na základe problémov, ich príčin a dôsledkov 
v súčasnom stave obce.  

 Základným predpokladom pre splnenie stanovených cieľov je získanie potrebných 
finančných zdrojov. Ide najmä o financie z verejných fondov, resp. z fondov Európskej únie. 
Okrem verejných finančných zdrojov sa počíta aj s účasťou súkromných zdrojov. Ďalším 
predpokladom pre úspešné splnenie strategických cieľov je dôsledné vypracovanie a pred-
kladanie programových zámerov a zdôvodnených žiadostí o pridelenie finančných prostried-
kov na príslušné inštitúcie.  

Hierarchia špecifických cieľov a jednotlivých opatrení a podopatrení  

Prioritná oblasť – Hospodárska Prioritná oblasť – Environmentálna Prioritná oblasť – Sociálna 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1 
Cieľom je zabezpečiť stabilný rast 
hospodársko –ekonomickej aktivity 
v obci, a to skvalitnením a 
vybudovaním technickej 
infraštruktúry, predovšetkým 
prostredníctvom zabezpečenia 
bezpečného a rýchleho prepojenia 
častí obce a podpory inovácií 
a výskumu v oblasti hospodárstva  

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2 
Cieľom je zachovať úctu k životnému 
prostrediu nielen na úrovni platných 
noriem v oblasti ochrany životného 
prostredia, a taktiež zvyšovať 
povedomie obyvateľov aby sami 
aktívne prispievali k ochrane svojho 
okolia. 
 
 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3 
Cieľom je skvalitnenie sociálnych 
služieb poskytovaných na území 
obce ako aj zabezpečenie nových 
kvalitných služieb, ktoré v 
súčasnosti absentujú. 
 
 
 
 

OPATRENIE 1.1  
Technická infraštruktúra  

Podopatrenie 1.1.1 
Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií  

Podopatrenie 1.1.2 
Výstavba a rekonštrukcia 
chodníkov 

OPATRENIE 2.1 
Ochrana životného prostredia 
prostredníctvom zlepšenia 
vodného hospodárstva 

Podopatrenie 2.1.1 
Rozšírenie a dobudovanie kanalizácie 
v obci a rekonštrukcia ČOV  

 

OPATRENIE 3.1  
Ľahší prístup k efektívnym 
a kvalitnejším verejným službám 

Podopatrenie 3.1.1  
Investovanie do sociálnej 
infraštruktúry a bývania. 
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Podopatrenie 1.1.3  
Vybudovanie cyklotrasy  

Podopatrenie 1.1.4  
Modernizácia mostíkov 

OPATRENIE 1.2  
Zabezpečenie bezpečnosti 
v obci 

Podopatrenie 1.2.1 
Bezpečné priechody pre chodcov 

Podopatrenie 1.2.2 
Rekonštrukcia a rozšírenie 
verejného osvetlenia v obci 

Podopatrenie 1.2.3  
Zvýšenie bezpečnosti a prevencie 
proti vandalizmu na verejných 
priestoroch 

OPATRENIE 1.3.  
Podpora podnikania výskumu 
a inovácií  

Podopatrenie 1.3.1  
Podpora podnikania MSP v oblasti 
inteligentných a sociálnych 
inovácií kreatívneho priemyslu 
a podpora potencionálu 
cestovného ruchu  

Podopatrenie 2.1.2 
Rozšírenie vodovodu v obci 

OPATRENIE 2.2 
Podpora prechodu na nízkouhlí-
kové hospodárstvo vo verejných 
sektoroch 

Podopatrenie 2.2.1 
Zníženie energetickej náročnosti 
budov  

OPATRENIE 2.3  
Politika udržania a rozvoja plôch 
zelene v obci  

Podopatrenie 2.3.1  
Vybudovanie vodozádržných opatrení 
v urbanizovanej krajine  

Podopatrenia 2.3.2  
Preventívne opatrenia viažuce sa na 
vodný tok, resp. mimo vodného toku 

Podopatrenie 2.3.3 
Ochrana ovzdušia a adaptácia na 
nepriaznivé zmeny klímy 

OPATRENIE 2.4  
Zlepšenie systému odpadového 
hospodárstva  

Podopatrenie 2.4.1  
Vybudovanie zberného dvora, 
vybudovanie kompostoviska, nákup 
techniky  

Podopatrenie 2.4.1  
Odstraňovanie nelegálnych skládok 
odpadu 

Podopatrenie 3.1.2  
Investovanie do školskej 
infraštruktúry (predprimárne 
vzdelávanie, základné školy) 

Podopatrenie 3.1.3  
Modernizácia a budovanie 
sociálnej a zdravotníckej 
infraštruktúry 

Podopatrenie 3.1.4 
Podpora vzniku sociálnych 
podnikov 

OPATRENIE 3.2  
Konkurencie schopný a atrak-
tívny región 

Podopatrenie 3.2.1  
Podpora fyzickej, ekonomickej a 
sociálnej regenerácie časti 
obecných území  

Podopatrenie 3.2.2  
Ochrana, propagácia a rozvoj 
kultúrneho a prírodného dedičstva 
 

Plánované aktivity, Prioritná oblasť – Hospodárska 

Prioritná oblasť – Hospodárska 

OPATRENIE 1.1  Technická infraštruktúra 

Podopatrenie 1.1.1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií  
Aktivity:  
- Miestne komunikácie v časti obce 
- Výstavba a rekonštrukcia miestnych 

komunikácií 

Rekonštrukcia a výstavba komunikácií – ulice Rybníky, 
M.Štillu, Severná, A.Mamateya, J.G.Tajovského,Niva, 
D.Kužela,Dr.M.Korauša, Gymnaziálna,Hlboká, Lesná, 
Riadok, Hôrky, Hôrky I., Záhradky, Ľ. Pajdušákovej, 
R.Jašíka, P.Zachara, Vysoká, Družstevná, Zalúčky, Na 
skale, M.Čulena, Cintorínska, Táliky a Staničná. 

Podopatrenie 1.1.2  Výstavba a rekonštrukcia chodníkov 
Aktivity:  
Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci  

Výstavba a rekonštrukcia chodníkov – ulice  
A.Moyzesa, Cintorínska, M.Čulena, Riadok, Lesná, 
Gymnaziálna, Táliky a Staničná. 
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Podopatrenie 1.1.3  Vybudovanie cyklotrasy  
Aktivity:  
Vybudovanie cyklostrasy 

Cyklotrasa – Cykloprepojenie obcí Kláštor pod Znievom 
– Valča: vybudovanie cyklotrasy od Smradľavej vody do 
Valče – spevnenie lesnej cestnej komunikácie na 
cyklotrasu s cyklistickou doplnkovou infraštruktúrou 
(tabule, odpočinkové zóny, mobiliáre, cyklo stojany, 
dobíjacia stanica) 

Podopatrenie 1.1.4  Modernizácia mostíkov  
Aktivity:  
Prerobenie mostíkov  

Prerobenie mostíkov – ul. Hôrky 

 
OPATRENIE 1.2  Zabezpečenie bezpečnosti v obci 

Podopatrenie 1.2.1  Bezpečné priechody pre chodcov 
Aktivity:  
Dobudovanie nových prechodov, svetelné 
a bezpečnostné prvky na osvetlenie priechodov 
pre chodcov 

Dobudovanie nových prechodov, svetelné 
a bezpečnostné prvky na osvetlenie priechodov pre 
chodcov – ulica A.Moyzesa 

Podopatrenie 1.2.2  Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci 
Aktivity:  
V novovybudovaných častiach obce doplniť 
verejné osvetlenie  

Verejné osvetlenie – nové časti obce – ulice M.Štillu, 
Rybníky, Severná, A. Mamateya, Hôrky, Hôrky I., Na 
skale, D. Kužela,J.G.Tajovského 

Podopatrenie 1.2.3  Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch  
Aktivity:  
Vybudovanie kamerového systému 

Je potrebné vybudovať kamerový systém v celej obci 

 
OPATRENIE 1.3. Podpora podnikania výskumu a inovácií 
Podopatrenie 1.3.1  Podpora podnikania MSP v oblasti inteligentných a sociálnych inovácií kreatívneho 
priemyslu a podpora potencionálu cestovného ruchu 
Aktivity:  
Nákup inovatívnych technológií a rozvoj 
cestovného ruchu v prostredí MS.  
 

Náučný elektronický chodník s aplikáciou a QR kódmi, 
kde sa po načítaní spustí náučné video. Vybudovanie 
interaktívneho múzea. Všetky technológie a možnosti, 
ktoré inovatívnym spôsobom dokážu zeefektívniť 
cestovný ruch. 

Vlastné spracovanie 

Plánované aktivity, Prioritná oblasť Environmentálna 

Prioritná oblasť Environmentálna 

OPATRENIE 2.1  Ochrana životného prostredia prostredníctvom zlepšenia vodného hospodárstva 

Podopatrenie 2.1.1  Rozšírenie a dobudovanie kanalizácie v obci a rekonštrukcia ČOV  
Aktivity:  
- Dobudovanie a výstavba kanalizácie  
- Rekonštrukcia ČOV  
 

- Dobudovanie a výstavba kanalizácie – ulice  
Ul.Lesná, Riadok, Hôrky, Hôrky I., časť M. Čulena, 
časť A. Moyzesa, Gymnaziálna, Lazianska, Zalúčky, 
Vysoká, Družstevná, Cintorínska, A. Mamateya, 
D.Kužela, J.G.Tajovského, Na skale 

- Rekonštrukcia ČOV – obnovenie technológií 
a zvýšenie kapacity funkčnosti ČOV 

Podopatrenie 2.1.2  Dobudovanie vodovodu v obci  
Aktivity:  
Dobudovanie vodovodu v novovybudovaných 
častiach obce  

- Dobudovanie vodovodu v novovybudovaných 
častiach obce – ulice M.Štillu, Rybníky, A. Mamateya 
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OPATRENIE 2.2  Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo verejných sektoroch 

Podopatrenie 2.2.1  Zníženie energetickej náročnosti budov 
Aktivity:  
Rekonštrukcie verejných budov zamerané na 
zníženie energetickej náročnosti budov  

Budovy – 1. budova Znievskeho gymnázia a 2. budova 
Znievskeho gymnázia, Zdravotné stredisko, Dom 
smútku, Dom služieb, Dom bylinkárov a olejkárov, 
Osvetová beseda 

 
OPATRENIE 2.3  Politika udržania a rozvoja plôch zelene v obci 

Podopatrenie 2.3.1  Vybudovanie vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine  
Aktivity:  
Revitalizácia verejných priestranstiev 
prostredníctvo vodozádržných opatrení – retenčné 
nádrže, dažďové záhrady 

Verejné priestranstvá – ZŠ Františka Hrušovského, 
Zdravotné stredisko, 1. budova Znievskeho gymnázia 

Podopatrenia 2.3.2  Preventívne opatrenia viažuce sa na vodný tok, resp. mimo vodného toku 
Aktivity:  
Realizácia preventívnych opatrení viažucich sa na 
vodný tok, resp. mimo vodného toku 

Vodný tok Vríca i odrazený kanál Vríce pretekajúci 
obcou, potok Ihráč 

Podopatrenie 2.3.3  Ochrana ovzdušia a adaptácia na nepriaznivé zmeny klímy 
Aktivity:  
Zlepšenie kvality ovzdušia 
 

zakúpenie komunálneho vozidla určeného na čistenie 
a údržbu ciest, výsadba lipovej aleje o počte 20 ks 
stromov pri cintoríne 

 
OPATRENIE 2.4  Zlepšenie systému odpadového hospodárstva 
Podopatrenie 2.4.1  Vybudovanie resp. rekonštrukcia zberného dvora, vybudovanie kompostoviska,  
nákup techniky 
Aktivity:  
Zabezpečenie efektívnejšieho spôsobu triedenia 
odpadov v obci vrátane kompostovania  

Rozšírenie a dokončenie zberného dvora vrátane nákupu 
nevyhnutnej techniky k jeho prevádzke  
Vybudovanie malej obecnej kompostárne  

Podopotrenie 2.4.1  Odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu 
Aktivity:  
Odstránenie nelegálnych skládok odpadu 

Aktivity zamerané na odstránenie nelegálnych skládok 
odpadu v celom intraviláne a extraviláne obce. 

Vlastné spracovanie 

Plánované aktivity, Sociálna oblasť 

Prioritná oblasť – Sociálna 

OPATRENIE 3.1  Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 

Podopatrenie 3.1.1  Investovanie do sociálnej infraštruktúry a bývania 
Aktivity:  
- Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia stav.  

objektov zariadení tak, aby sa vytvorili vhodné 
priestorové podmienky pre poskytovanie a 
zabezpečenie komunitnej starostlivosti,  

- Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb 
a vybraných služieb pre rodiny  

- Investície do budovania sociálnych a 
nájomných bytov. 

- Vybudovanie sociálnych a nájomných bytov. 
- Vytvorenie priestorov pre poskytovanie komunitnej 

starostlivosti.  
- Podpora mladých a znevýhodnených rodín. 

Podopatrenie 3.1.2  Investovanie do školskej infraštruktúry (predprimárne vzdelávanie, základné školy) 
Aktivity:  
- Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy, 

- Údržba a rekonštrukcie priestorov materskej školy, 
rozšírenie materskej školy v podkrovných priesto-
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rekonštrukcia existujúcich zariadení mater-
ských a základných škôl, resp. ich rozšírenie  

- Obstaranie vnútorného a vonkajšieho 
vybavenia objektov nevyhnutne súvisiaceho s 
účelom využitia stavby, vrátane IKT 
vybavenia, 

- Dobudovanie resp. úprava športovísk pre deti 
a študentov 

roch. Rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia v MŠ. 
- Výmena strešnej krytiny na ZŠ F. Hrušovského, 

zobytnenie podkrovia a rozšírenie ZŠ. Vybudovanie 
športovísk v areáli školského dvora a ich 
rekonštrukcia športovísk i v miestnej časti Stanica. 

Podopatrenie 3.1.3  Modernizácia a budovanie sociálnej a zdravotníckej infraštruktúry 
Aktivity:  
- Podpora reštrukturalizácie existujúcich 

zdravotníckych zariadení (rehabilitácia, 
ošetrovateľstvo a pod.), 

- Rekonštrukcia zdravotného strediska  

- Vybudovanie CIZS – Centra integrovanej zdravotnej 
starostlivosti v obci Kláštor pod Znievom. 

Podopatrenie 3.1.4  Podpora vzniku sociálnych podnikov  
Aktivity:  
- Podpora vzniku sociálneho podniku   

- Vybudovanie nového sociálneho podniku  

 
OPATRENIE 3.2  Konkurencie schopný a atraktívny región 

Podopatrenie 3.2.1  Podpora fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie časti obecných území  
Aktivity:  
- Regenerácia a využitie nevyužívaných 

objektov a areálov, zanedbaných oblastí 
prispievajúcich k zvýšenej kvalite života obci  

- Rekonštrukcia objektov a ich nové využitie, 
ktoré má charakter verejných služieb, alebo 
služieb pre občanov vrátane okolia – 
revitalizácia zanedbaných verejných 
priestranstiev – obnova a doplnenie prvkov 
spoločne nazývaných mobiliár a prvky malej 
architektúry, ide napr. o smetné koše, 
kvetináče, sochy, fontány, studne  

- Doplnenie mobiliáru lavičiek a košov v pamiatkovej 
zóne i v miestnej časti Stanica, informácie pre 
občanov a turistov pomocou QR kódov, ošetrenie 
lipovej aleje v centre obce 

- Vybudovanie a rekonštrukcia nových autobusových 
zastaviek 

Podopatrenie 3.2.2  Ochrana, propagácia a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva 
Aktivity:  
- Obnova a revitalizácia najvýznamnejších 

kultúrnych pamiatok a kultúrnych zariadení,  
- Obnova a revitalizácia múzeí v prírode, 

zriadenie archeoparkov, remeselných 
tvorivých dielní, rozvoj lokálnej umeleckej 
tvorby, folklorizmus,  

- Rozvoj produktov a služieb pre múzejné účely 
- Rozvoj lokálnej umeleckej tvorby 

- Zakonzervovanie ruín hradu Zniev  
- Rekonštrukcie budov 1. a 2. Znievskeho gymnázia, 

Vybudovanie Múzea Znieva, 
- Pasportizácia a rozšírenie miestneho cintorína, 

taktiež cintorína v miestnej časti Stanica 
- Podpora miestneho „Radosťdajného divadla“ 
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III. PROGRAMOVÁ ČASŤ 

Programová časť PHSR obce Kláštor pod Znievonm nadväzuje na strategickú časť PHSR. 
Obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít a podopatrení na zabezpečenie realizácie prog-
ramu rozvoja obce. Venuje sa podrobnejšiemu rozpracovaniu strategických cieľov na úrovni 
opatrení a aktivít.  

Súčasťou programovej časti je určenie ukazovateľov pre hodnotenie PHSR. Ukazova-
tele výsledkov a dopadov sú prehľadne spracované v tabuľke.  

Ukazovatele výstupu sú obvykle priradené k jednotlivým projektom. Označujú hmata-
teľné produkty, dosiahnuté realizáciou jednej alebo viacerých aktivít, vyjadrené v merateľ-
ných fyzických alebo peňažných jednotkách. Vyjadrujú skutočnosť, že niečo bolo vytvorené, 
vyprodukované, zriadené, zrealizované. 

Ukazovatele výsledku predstavujú priamy hmatateľný efekt realizovaného projektu na 
cieľové skupiny projektu bezprostredne po ukončení realizácie projektu a merajú bezpros-
tredný následok, ktorý bol vyvolaný výstupom (preto je medzi výstupom a výsledkom logická 
väzba).  

Ukazovatele dopadu reprezentujú dlhodobý efekt intervencie na prioritnú skupinu či 
cieľovú skupinu, následky dosiahnutých výsledkov realizovaného projektu, teda príspevok 
k riešeniu cieľov stanovených pre prioritnú oblasť či potrieb cieľovej skupiny a k odstra-
ňovaniu prekážok rozvoja (preto je medzi výsledkom a dopadom logická väzba). Preto 
nemusí byť strategický cieľ vyjadrený ukazovateľmi dopadu, ale môže byť vyjadrený aj vhod-
nými ukazovateľmi výsledku.  
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12  TABUĽKA OPATRENÍ, PROJEKTOV A AKTIVÍT PODĽA 
OBLASTÍ 

Základné údaje o investičných projektových zámeroch  

Prioritná oblasť – Hospodárska 

OPATRENIE 1.2  Technická infraštruktúra  

Podopatrenie 1.1.1.  Rekonštrukcia miestnych komunikácií  
Názov projektu 1. Asfalty a oprava miestne komunikácie 

2. Nové komunikácie v nových IBV (Rybníky, 
Niva a Pri Ihrisku) 

Garant Starosta obce 

Začatie a ukončenie projektu  2020 – 2023 
Stav projektu pred realizáciou 1. Asfalty a oprava miestne komunikácie 

nepripravená PD  
2. Nové komunikácie v nových IBV (Rybníky, 

Niva a Pri Ihrisku)  
čiastočne pripravená PD – Rybníky PD 
a stavebné povolenie len pre túto časť 

Cieľ projektu Bezpečnosť a zlepšenie kvality života v obci 
vybudovaným a rekonštrukciou miestnych 
komunikácií 

Výstupy  Zrekonštruovanie miestnych komunikácií  
9,10 km 

Užívatelia Obyvatelia a návštevníci obce  
Indikátory monitoringu Dĺžka vybudovaných zrekonštruovaných 

miestnych komunikácií 
Zmluvné podmienky Externý dodávateľ 
Riziká  Nedostatok finančných prostriedkov 

Neschválenie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok 

Poznámky  Cesty sú v zlom technickom stave,  
resp. chýbajú  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru / subjektu Termín  

Podanie žiadosti o NFP Externý dodávateľ 2020 – 2023 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2020 – 2023 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 2020 – 2023 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 
(rok) 

Náklady 
spolu (Eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 
súkr. 

zdroje EU ŠR VÚC Obec 

Spracovanie 
projektových 
dokumentácii 

2019 – 2023 50 000 42 500 5 000  2 500  

Realizácia 
projektov 

2020 – 2023 2 950 000 2 507 500 295 000  147 500  

Spolu x 3 000 000 2 550 000 300 000  150 000  
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Podopatrenie 1.1.2  Výstavba a rekonštrukcia chodníkov  

Názov projektu Neuvedený  

Garant Starosta obce 

Začatie a ukončenie projektu  2020 – 2023 

Stav projektu pred realizáciou Nepripravená PD 
Cieľ projektu Rekonštrukcia chodníkov v obci,  

bezpečný presun občanov 
Výstupy  Vystavanie 500 m chodníkov 

Užívatelia Obyvatelia a návštevníci obce 

Indikátory monitoringu Dĺžka vybudovaných a zrekonštr. chodníkov  

Zmluvné podmienky Externý dodávateľ 
Riziká  Nedostatok finančných prostriedkov 

Neschválenie žiadosti o nenávratný fin.príspevok 
Poznámky  Bezpečnosť obyvateľov  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru / subjektu Termín  

Podanie žiadosti o NFP Externý manažment 2020 – 2023 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2020 – 2023 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 2020 – 2023 

Financovanie projektu 

Druh 
výdavku 

Termín (rok) 
Náklady 

spolu (Eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 
súkr. 

zdroje EU ŠR VÚC Obec 

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2020 – 2023  Neuvedené      – 

Realizácia 
projektu 

2020 – 2023 Neuvedené      – 

Spolu  x      – 

 Podopatrenie 1.1.3  Vybudovanie cyklotrasy 
Názov projektu Cyklotrasa – Cykloprepojenie obcí  

Kláštor pod Znievom – Valča 
Garant Starosta obce 

Začatie a ukončenie projektu  2021 
Stav projektu pred realizáciou Pripravený investičný zámer / pripravená 

projektová dokumentácia 
Cieľ projektu Vybudovanie cyklostrasy a doplnkovou 

cyklistickou infraštruktúrou 
Výstupy  5,7 km 

Užívatelia Obyvatelia a návštevníci obce 

Indikátory monitoringu Dĺžka vybudovanej cyklotrasy 

Zmluvné podmienky Externý dodávateľ 
Riziká  Nedostatok finančných prostriedkov 

Neschválenie žiad.i o nenávratný fin. príspevok 

Poznámky  
Zlepšenie kvality života v obci vybudovaným 
cyklistickej infraštruktúry 
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Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru / subjektu Termín  

Podanie žiadosti o NFP Externý manažment 2020 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2020 – 2021 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 2021 

Financovanie projektu 

Druh 
výdavku 

Termín (rok) 
Náklady 

spolu (Eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 
súkr. 

zdroje EU ŠR VÚC Obec 

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2020 5 000 4250 500  250 – 

Realizácia 
projektu 

2021 470 600 400 010 47 060   23 530  – 

Spolu  x 475 600 404 260 47 560   23 780  – 

 Podopatrenie 1.1.4  Modernizácia mostíkov 

Názov projektu Prerobenie mostíkov ul. Hôrky 

Garant Starosta obce 

Začatie a ukončenie projektu  2020 – 2023 

Stav projektu pred realizáciou Nepripravená PD 

Cieľ projektu Modernizácia mostíkov 

Výstupy  4  

Užívatelia Obyvatelia a návštevníci obce 

Indikátory monitoringu Modernizácia mostíkov 

Zmluvné podmienky Externý dodávateľ 

Riziká  Nedostatok finančných prostriedkov 

Poznámky  – 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru / subjektu Termín  

Podanie žiadosti o NFP Externý manažment  

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2020 – 2023 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 2020 – 2023 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 
(rok) 

Náklady 
spolu (Eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 
súkr. 

zdroje EU ŠR VÚC Obec 

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2020 – 2023 2 000    2 000  

Realizácia 
projektu 

2020 – 2023 48 000    48 000  

Spolu  x 50 000    50 000  
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OPATRENIE 1.2  Bezpečnosť v obci 

Podopatrenie 1.2.1  Bezpečné priechody pre chodcov 

Názov projektu Priechod pre chodcov 

Garant Starosta obce 

Začatie a ukončenie projektu  2019 – 2022 

Stav projektu pred realizáciou PD – nie je potrebná  

Cieľ projektu Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov v obci  

Výstupy  1 

Užívatelia Obyvatelia a návštevníci obce 

Indikátory monitoringu Spokojnosť obyvateľov, bezpečnosť 

Zmluvné podmienky Externý dodávateľ 

Riziká  Nedostatok finančných prostriedkov 

Poznámky  – 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného / subjektu Termín  

Podanie žiadosti o NFP Externý manažment  

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2020 – 2023 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 2020 – 2023 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady  
spolu 
(Eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 
súkr. 

zdroje EU ŠR VÚC Obec 

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

     – – 

Realizácia 
projektu 

2020 – 2023 6 000    6 000 – 

Spolu  x 6 000    6 000 – 

 Podopatrenie 1.2.2  Rozšírenie verejného osvetlenia v obci 
Názov projektu Rozšírenie verejného osvetlenia do nových 

IBV 
Garant Starosta obce 

Začatie a ukončenie projektu  2020 – 2023 
Stav projektu pred realizáciou PD – pripravená čiastočne – PD je 

spracovaná, je ju však potrebné prepracovať  
Cieľ projektu zabezpečiť bezpečnosť života vo večerných 

a nočných hodinách v nových častiach obce  
Výstupy  Vybudovanie nového osvetlenia v nových IBV 

Užívatelia Obyvatelia a návštevníci obce 

Indikátory monitoringu Nové úsporné svietidlá – LED 

Zmluvné podmienky Externý dodávateľ 
Riziká  Nedostatok finančných prostriedkov 

Neschválenie žiad. o nenávratný fin. príspevok 
Poznámky   
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Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru / subjektu Termín  

Podanie žiadosti o NFP Externý manažment  2020 – 2023 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2020 – 2023 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 2020 – 2023 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 
spolu 
(Eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 
súkr. 

zdroje EU ŠR VÚC Obec 

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2020 – 2023 3 000 2 250 300 – 150 – 

Realizácia 
projektu 

2020 – 2023 247 000 209 950 24 700 – 12 350  – 

Spolu  x 250 000 212 500 25 000 – 12 500 – 

 Podopatrenie 1.2.3  Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch 

Názov projektu Neuvedené  

Garant Starosta obce 

Začatie a ukončenie projektu  2020 – 2021 

Stav projektu pred realizáciou PD – nepripravená  

Cieľ projektu Prevencia a bezpečnosť v obci 

Výstupy  10 

Užívatelia Obyvatelia a návštevníci obce 

Indikátory monitoringu Vybudovanie kamerového systému  

Zmluvné podmienky Externý dodávateľ 
Riziká  Nedostatok finančných prostriedkov 

Neschválenie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok 

Poznámky  – 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru / subjektu Termín  

Podanie žiadosti o NFP Externý manažment 2020 – 2023 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2020 – 2023 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 2020 – 2023 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 
spolu 
(Eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 
súkr. 

zdroje EU ŠR VÚC Obec 

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

 
Neuveden

é  
     

Realizácia 
projektu 

2020 – 2023 250 000 212 500 25 000  12 500  

Spolu x 250 000 212 500 25 000  12 500  
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OPATRENIE 1.3.  Podpora podnikania výskumu a inovácií 
Podopatrenie 1.3.1   Podpora podnikania MSP v oblasti inteligentných a sociálnych inovácií 
kreatívneho priemyslu a podpora potencionálu cestovného ruchu 
Názov projektu Neuvedené  

Garant Starosta obce  

Začatie a ukončenie projektu  2020 – 2023 

Stav projektu pred realizáciou PD – nepripravená  

Cieľ projektu Podpora výskumu a inovácií v prostredí MSP  

Výstupy  43 

Užívatelia Obyvatelia a návštevníci obce 
Indikátory monitoringu Výskum a inovácie v prostredí MSP 

prostredníctvom obecnej s.r.o. 
Zmluvné podmienky Externý dodávateľ 
Riziká  Nedostatok finančných prostriedkov 

Neschválenie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok 

Poznámky  – 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru / subjektu Termín  

Podanie žiadosti o NFP Externý manažment 2020 – 2023 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2020 – 2023 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 2020 – 2023 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 
spolu 
(Eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 
súkr. 

zdroje EU ŠR VÚC Obec 

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2020 – 2023 1 000  850  100  50  

Realizácia 
projektu 

2020 – 2023 12 000  10 200 1200  600  

Spolu  x 13 000 11 050 1300  650  
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Prioritná oblasť – Environmentálna  

OPATRENIE 2.1  Ochrana životného prostredia prostredníctvom zlepšenia vodného hospodárstva 

Podopatrenie 2.1.1  Rozšírenie a dobudovanie kanalizácie v obci a rekonštrukcia ČOV  
Názov projektu Splašková kanalizácia v obciach Kláštor pod 

Znievom a Slovany – II. stavba a ČOV 
a kanalizácia Kláštor pod Znievom 

Garant Starosta obce 

Začatie a ukončenie projektu  2022 
Stav projektu pred realizáciou Pripravený investičný zámer / pripravená 

projektová dokumentácia  
Cieľ projektu Odkanalizovanie obce a rekonštrukcia ČOV  
Výstupy  Dĺžka novovybudovanej kanalizačnej siete 4,5 km 

+ ČOV – 1 s 3 linkami 
Užívatelia Obyvatelia obce 
Indikátory monitoringu Novovybudovaná kanalizačná sieť a rekonštrukcia 

ČOV  
Zmluvné podmienky Externý dodávateľ 
Riziká  Nedostatok finančných prostriedkov 

Neschválenie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok 

Poznámky  Priorita 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru / subjektu Termín  

Podanie žiadosti o NFP Externý dodávateľ 2019 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2021 – 2022 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 2023 – 2023 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín (rok) 
Náklady 

spolu (Eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 
súkr. 

zdroje EU ŠR VÚC Obec 

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie  

2019 Neuvedené      

Realizácia 
projektu 

2022 – 2023 4 500 000 3 825 000 450 000  225 000  

Spolu  x 4 500 000 3 825 000 450 000  225 000  

 Podopatrenie 2.1.2  Rozšírenie vodovodu v obci 

Názov projektu Neuvedené  

Garant Starosta obce 

Začatie a ukončenie projektu  2020 – 2023 
Stav projektu pred realizáciou Nepripravená PD 

 
Cieľ projektu Zabezpečiť pitnú vodu pre občanov 

v novovybudovaných častiach obce 
Výstupy  500 m 

Užívatelia Obyvatelia a návštevníci obce 
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Indikátory monitoringu Dobudovaný vodovod  

Zmluvné podmienky Externý dodávateľ 
Riziká  Nedostatok finančných prostriedkov 

Neschválenie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok 

Poznámky  – 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru / subjektu Termín  

Podanie žiadosti o NFP Externý manažment 2020 – 2023 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2020 – 2023 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 2020 – 2023 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín (rok) 
Náklady 

spolu (Eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 
súkr. 

zdroje EU ŠR VÚC Obec 

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2020 – 2023 Neuvedené       

Realizácia 
projektu 

2020 – 2023 Neuvedené       

Spolu  x       
 
OPATRENIE 2.2  Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo verejných sektoroch 

Podopatrenie 2.2.1  Zníženie energetickej náročnosti budov 

Názov projektu/projektov Neuvedené  

Garant Starosta obce 

Začatie a ukončenie projektu  2020 – 2023 
Stav projektu pred realizáciou PD – nepripravené – 5 budov  

1. A2 budova Znievskeho gymnázia, 
Zdravotné stredisko, Dom smútku, Dom 
služieb, Dom bylinkárov a olejkárov 

Cieľ projektu Zníženie energetickej náročnosti verejných 
budov  
 

Výstupy  Počet verejných budov – 5 

Užívatelia Obyvatelia a návštevníci obce 

Indikátory monitoringu Úspora energií a CO2 

Zmluvné podmienky Externý dodávateľ 
Riziká  Nedostatok finančných prostriedkov 

Neschválenie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok 

Poznámky   

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru / subjektu Termín  

Podanie žiadostí o NFP Externý manažment 2020 – 2023 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2020 – 2023 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 2020 – 2023 
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Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín (rok) 
Náklady 

spolu (Eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 
súkr. 

zdroje EU ŠR VÚC Obec 

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2020 – 2023 15 000    15 000 – 

Realizácia 
projektu 

2020 – 2023 1 500 000 1275 000 150 000  75 000  – 

Spolu  x 1 500 000 1275 000 150 000  90 000 – 

 OPATRENIE  2.3  Politika udržania a rozvoja plôch zelene v obci 

Podopatrenie 2.3.1  Vybudovanie vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine  
Názov projektu Vodozádržné opatrenia v obci Kláštor pod 

Znievom 
Garant Starosta obce 

Začatie a ukončenie projektu  2021 – 2022 
Stav projektu pred realizáciou Pripravený investičný zámer/ pripravená 

projektová dokumentácia 
Cieľ projektu Vybudovanie vodozádržných opatrení 

v urbanizovanej krajine  
Výstupy  5 

Užívatelia Obyvatelia a návštevníci obce 
Indikátory monitoringu Novovybudované vodozádržné opatrenia 

v obci  
Zmluvné podmienky Externý dodávateľ  
Riziká  Nedostatok finančných prostriedkov 

Neschválenie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok 

Poznámky  Priorita 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru / subjektu Termín  

Podanie žiadosti o NFP Externý manažment  2021 – 2022 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2021 – 2022 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 2021 – 2022 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín (rok) 
Náklady 

spolu (Eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 
súkr. 

zdroje EU ŠR VÚC Obec 

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2021 – 2022 neuvedené     – 

Realizácia 
projektu 

2021 – 2022 281 962,37 
239 668, 

01 
28 196,24  14 098,12 – 

Spolu  x 281 962,37 
239 668, 

01 
28 196,24  14 098,12 – 
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Podopatrenia 2.3.2  Preventívne opatrenia viažuce sa na vodný tok, resp. mimo vodného toku 

Názov projektu Neuvedené  

Garant Starosta obce  

Začatie a ukončenie projektu  2022 – 2023  

Stav projektu pred realizáciou PD nepripravená 
Cieľ projektu Na vodnom toku – ochrana pred povodňami 

minimálne na úrovni Q100  
Mimo vodný tok – ochrana pred povodňami 
a zníženia rizika povodní  

Výstupy  Počet preventívnych opatrení viažuce sa na 
vodný tok, resp. mimo vodného toku – 3 

Užívatelia Obyvatelia a návštevníci obce 
Indikátory monitoringu Novovybudované preventívne opatrenia na 

zníženie rizika povodní  
Zmluvné podmienky Externý dodávateľ  
Riziká  Nedostatok finančných prostriedkov 

Neschválenie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok 

Poznámky   

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru / subjektu Termín  

Podanie žiadosti o NFP Externý manažment  2022 – 2023 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2022 – 2023 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 2022 – 2023 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín (rok) 
Náklady 

spolu (Eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 
súkr. 

zdroje EU ŠR VÚC Obec 

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2022 – 2023 5 000    5 000 – 

Realizácia 
projektu 

2022 – 2023 600 000 510 000 60 000  30 000 – 

Spolu  x 605 000 510 000 60500  35 000 – 

 
Podopatrenie 2.3.3.  Ochrana ovzdušia a adaptácia na nepriaznivé zmeny klímy 
Názov projektu Zlepšenie kvality ovzdušia  

elimináciou prašnosti  
v obci Kláštor pod Znievom 

Garant Starosta obce  

Začatie a ukončenie projektu  2023  

Stav projektu pred realizáciou PD nepripravená 

Cieľ projektu Zlepšenie kvality ovzdušia v obci 

Výstupy  1 

Užívatelia Obyvatelia a návštevníci obce 
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Indikátory monitoringu opatrenia na ochranu ovzdušia  

Zmluvné podmienky Externý dodávateľ  
Riziká  Nedostatok finančných prostriedkov 

Neschválenie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok 

Poznámky   

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru / subjektu Termín  

Podanie žiadosti o NFP Externý manažment  2023 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2023 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 2023 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín (rok) 
Náklady 

spolu (Eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 
súkr. 

zdroje EU ŠR VÚC Obec 

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2023 5 000 4 250  500  250 – 

Realizácia 
projektu 

2023 145 000 123 250  14 500  7250  – 

Spolu  x 150 000 127 500 15 000  7500 – 
 
OPATRENIE 2.4  Zlepšenie systému odpadového hospodárstva 

Podopatrenie 2.4.1  Vybudovanie zberného dvora, vybudovanie kompostoviska, nákup techniky   
Názov projektu Vybudovanie zberného dvora v Kláštore pod 

Znievom 
Kompostovisko – neuvedené  

Garant Starosta obce 

Začatie a ukončenie projektu  2021 – 2023 
Stav projektu pred realizáciou Pripravený investičný zámer / pripravená 

projektová dokumentácia 
Nepripravená PD 

Cieľ projektu Podpora tried. zberu komunálneho odpadu 
v obci vrátane zhodnocovania odpadov 

Výstupy  Počet vybudovaných zberných dvorov – 1 
Počet vybudovaných kompostovísk – 1 

Užívatelia Obyvatelia obce 

Indikátory monitoringu Nový zberný dvor a kompostovisko  

Zmluvné podmienky Externý dodávateľ 
Riziká  Nedostatok finančných prostriedkov 

Neschválenie žiadosti o nenávr. fin. príspevok 
Poznámky   

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru / subjektu Termín  

Podanie žiadosti o NFP Externý manažment 2021 – 2023 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2021 – 2023 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 2021 – 2023 
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Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín (rok) 
Náklady 

spolu (Eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 
súkr. 

zdroje EU ŠR VÚC Obec 

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2021 – 2023 10 000 8 500 1 000  500  

Realizácia 
projektu 

2021 – 2023 450 000 382 500 45 000  22 500  

Spolu  x 460 000 391 000 46 000  23 000  
 
Podopatrenie 2.4.1  Odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu 

Názov projektu Rekultivácia skládky 

Garant Starosta obce 

Začatie a ukončenie projektu  2021 – 2023 
Stav projektu pred realizáciou Pripravený investičný zámer/ pripravená 

projektová dokumentácia 
Cieľ projektu Odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu 

Výstupy  Počet odstránených skládok – 1 

Užívatelia Obyvatelia obce 

Indikátory monitoringu Odstránené a rekultivované skládky 

Zmluvné podmienky Externý dodávateľ 

Riziká  Nedostatok finančných prostriedkov 

Poznámky   

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru / subjektu Termín  

Podanie žiadosti o NFP Externý manažment – 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2021 – 2023 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 2021 – 2023 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín (rok) 
Náklady 

spolu (Eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 
súkr. 

zdroje EU ŠR VÚC Obec 

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

– –    –  

Realizácia 
projektu 

2021 – 2023 –    250 000   

Spolu  x –    250 000  
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Prioritná oblasť – Sociálna  

OPATRENIA 3.1  Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 

Podopatrenie 3.1.1  Investovanie do sociálnej infraštruktúry a bývania 

Názov projektu Neuvedené  

Garant Starosta obce 

Začatie a ukončenie projektu  2020 – 2023 

Stav projektu pred realizáciou Nepripravená PD  

Cieľ projektu Investovanie do sociálnej infraštruktúry a bývania 
Výstupy  Zabezpečenie komunitných a sociálnych služieb  

Vybudovanie nájomných bytov  
Užívatelia Obyvatelia a návštevníci obce  
Indikátory monitoringu Počet poskytovaných služieb – neuvedené 

Počet vybudovaných náj. bytov – neuvedené  
Zmluvné podmienky Externý dodávateľ 
Riziká  Nedostatok finančných prostriedkov 

Neschválenie žiad. o nenávratný fin. príspevok 
Poznámky   

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru / subjektu Termín  

Podanie žiadosti o NFP Externý dodávateľ 2022 – 2023 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2022 – 2023 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 2022 – 2023 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín (rok) 
Náklady 

spolu (Eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 
súkr. 

zdroje EU ŠR VÚC Obec 

Spracovanie 
projekt. dokum. 

2022 – 2023 Neuvedené      

Realizácia 
projektu 

2022 – 2023 Neuvedené      

Spolu  x       
 
Podopatrenie 3.1.2  Investovanie do školskej infraštruktúry (predprimárne vzdelávanie, základné školy 
Názov projektu / projektov: 1. Výmena kritiny na budove ZŠ  

F. Hrušovského, KpZ, zobytnenie pokrovia 
2. Viacúčelové ihrisko 
3. Ihrisko s umelým trávnikom 
4. Oplotenie vonkajšieho areálu ZŠ 
5. Oprava lavičiek vo vonkajšom areále ZŠ 
6. Oprava poškodených podláh v ZŠ 
7. Rozšírenie materskej škôlky v podkroví 

budovy 
8. Rekonštr. šatní – futb. ihrisko, parkovisko 

Garant Starosta obce 

Začatie a ukončenie projektu  2020 – 2023 
Stav projektu pred realizáciou 1. Pripravený investičný zámer / pripravená 

projektová dokumentácia 
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2. Pripravený investičný zámer / pripravená 
projektová dokumentácia – potreba 
dofinancovania projektu 

3. Pripravený investičný zámer / pripravená 
projektová dokumentácia 

4. PD nepripravená 
5. PD nepripravená 
6. PD nepripravená 
7. PD nepripravená 
8. PD nepripravená  

Cieľ projektu/projektov Zlepšenie poskytovania predprimárneho 
a primárneho vzdelávania v obci vrátane 
podpory voľnočasových aktivít  

Výstupy  Počet zrekonštruovaných budov –2 
Počet zrekonštruovaných ihrísk –2 

Užívatelia Obyvatelia obce 

Indikátory monitoringu Obnovené budovy školskej infraštruktúry vrátane 
investícii na podporu voľného času  

Zmluvné podmienky Externý dodávateľ 

Riziká  Nedostatok finančných prostriedkov 
Neschválenie žiad. o nenávratný fin. príspevok 

Poznámky   

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru / subjektu Termín  

Podanie žiadosti o NFP Externý dodávateľ 2021 – 2023 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2021 – 2023 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 2021 – 2023 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín (rok) 
Náklady 

spolu (Eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 
súkr. 

zdroje EU ŠR VÚC Obec 

Spracovanie 
projekt. dok. 

2021 – 2023 Neuvedené     – 

Realizácia 
projektu / 
projektov  

2021 – 2023 Neuvedené     – 

Spolu  x      – 

 Podopatrenie 3.1.3  Modernizácia a budovanie sociálnej a zdravotníckej infraštruktúry 
Názov projektu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 

v Kláštore pod Znievom 
Garant Starosta obce 

Začatie a ukončenie projektu  2021 – 2023 

Stav projektu pred realizáciou Pripravený investičný zámer / pripravená PD  
Cieľ projektu vybudovanie CIZS vrátane materiálno-

technického vybavenia 
Výstupy  Počet objektov CIZS – 1 

Užívatelia Obyvatelia a návštevníci obce 
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Indikátory monitoringu Počet objektov CIZS – 1 

Zmluvné podmienky Externý dodávateľ 
Riziká  Nedostatok finančných prostriedkov 

Neschválenie žiad. o nenávratný fin. príspevok 
Poznámky   

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru / subjektu Termín  

Podanie žiadosti o NFP Externý manažment 2021 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2021 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 2022 – 2023 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín (rok) 
Náklady 

spolu (Eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 
súkr. 

zdroje EU ŠR VÚC Obec 

Spracovanie 
projekt. dokum. 

2020 Neuvedené      

Realizácia 
projektu 

2022 – 2023 999 960 849 966 99 996  49 998  

Spolu  x 999 960 849 966 99 996  49 998  
 
Podopatrenie 3.1.4  Podpora vzniku sociálnych podnikov 

Názov projektu Neuvedený  

Garant Starosta obce 

Začatie a ukončenie projektu  2022 – 2023 

Stav projektu pred realizáciou Nepripravená PD 

Cieľ projektu Vybudovať sociálny podnik v obci  
Výstupy  Počet novovybudovaných sociálnych 

podnikov – 1  
Užívatelia Obyvatelia a návštevníci obce 

Indikátory monitoringu Novovybudovaný sociálny podnik  

Zmluvné podmienky Externý dodávateľ 
Riziká  Nedostatok finančných prostriedkov 

Neschválenie žiad. o nenávratný fin. prísp. 
Poznámky   

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru / subjektu Termín  

Podanie žiadosti o NFP Externý manažment 2022 – 2023 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2022 – 2023 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 2022 – 2023 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 
Náklady 

spolu (Eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 
súkr. 

zdroje EU ŠR VÚC Obec 

Spracovanie 
projekt. dokum. 

2022– 2023 Neuvedené     – 
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Realizácia 
projektu 

2022 – 2023 Neuvedené      – 

Spolu  x      – 
 
OPATRENIE 3.2  Konkurencie schopný a atraktívny región 

Podopatrenie 3.2.1  Podpora fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie časti obecných území  
Názov projektu / projektov  1. Prístavba garáže k hasičskej zbrojnici  

2. Kúrenie „osvetová beseda“ stanica 
3. Vybudovanie a rekonštrukcia nových 

autobusových zastávok  
Garant Starosta obce 

Začatie a ukončenie projektu  2018 – 2023 
Stav projektu pred realizáciou 1. Pripravený investičný zámer / pripr. PD  

2. Pripravený investičný zámer / pripr. PD  
3. PD – nepripravená  

Cieľ projektu prístavba murovanej dvoj garáže k PZ 
Výstupy  Počet garáží k PZ – 1 

Počet zastávok – 7 
Užívatelia Obyvatelia a návštevníci obce 

Indikátory monitoringu Prístavba PZ 

Zmluvné podmienky Externý dodávateľ 
Riziká  Nedostatok finančných prostriedkov 

Neschválenie žiad. o nenávr. fin. príspevok 
Poznámky   

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru /subjektu Termín  

Podanie žiadosti o NFP Externý manažment  2019 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2019 – 2022 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 2019 – 2023 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 
Náklady 

spolu (Eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 
súkr. 

zdroje EU ŠR VÚC Obec 

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2018 Neuvedené     – 

Realizácia 
projektu 

2019 – 2023  Neuvedené     – 

Spolu  x      – 
 
Podopatrenie 3.2.2  Ochrana, propagácia a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva 

Názov projektu / projektov 1. Rekonštrukcia a dostavba 1. budova 
gymnázia na ul. M. Čulena 

2. Rekonštrukcia 2. budova gymnázia na 
ul. M. Čulena  

3. Lavičky osobností Znieva 
4. Návrat ľudových krojov s tradičnými 

prvkami regiónu Turiec 
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5. Ošetrovanie Aleje biskupa Jozefa Klucha 
6. Archeologický prieskum hrad Zniev 

a následná konzervácia 
7. Ferrata hrad Zniev a chodník 
8. Rekonštrukcia historických plotov 
9. Pasportizácia a rozšírenie miestneho 

cintorína, taktiež cintorína v miestnej 
časti Stanica 

Garant Starosta obce 

Začatie a ukončenie projektu  2021 – 2023 
Stav projektu pred realizáciou 1. PD – pripravená  

2. PD – nepripravená  
3. PD – nerelevantné  
4. PD – nerelevantné  
5. PD – nerelevantné  
6. PD – nepripravená  
7. PD – nepripravená  
8. PD – nepripravená 
9. PD – nepripravená  

Cieľ projektu Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok  
– Zakonzervovanie ruín hradu Zniev 
Rekonštr. budov 1. a 2. Zniev.  gymnázia 
Vybudovanie Múzea Znieva 

Výstupy  Počet zrekonštruovaných kultúrnych 
pamiatok – 4 

Užívatelia Obyvatelia a návštevníci obce  

Indikátory monitoringu Zrekonštrovaná kultúrna pamiatka  

Zmluvné podmienky Externý dodávateľ 
Riziká  Nedostatok finančných prostriedkov 

Neschválenie žiad. o nenávr. fin. príspevok 
Poznámky  – 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru/ subjektu Termín  

Podanie žiadosti o NFP Externý manažment 2021 – 2023 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2021 – 2023 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 2021 – 2023 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 
Náklady 

spolu (Eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 
súkr. 

zdroje EU ŠR VÚC Obec 

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2021 – 2022 20 000    20 000  

Realizácia 
projektu 

2021 – 2023 2 000 000 1 700 000 200 000  100 000  

Spolu  x 2 020 000 1 700 000 200 000  120 000  
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IV. REALIZAČNÁ ČASŤ 

Realizačná časť PHSR nadväzuje na programovú časť a navrhnuté ukazovatele. Realizačná 
časť obsahuje najmä východiská, popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľo-
vým skupinám, spôsob kooperácie a koordinácie. Ďalej popis systému monitorovania a hod-
notenia plnenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kláštor pod Znievom 
s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram formou akčných 
plánov. Zameriava sa na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia 
realizácie programu rozvoja obce.  

Organizačná stránka plnenia PHSR 

Po organizačnej stránke je realizácia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
činnosťou samosprávy obce a tá ju vykonáva prostredníctvom svojich orgánov (obecné 
zastupiteľstvo, starosta). Najvyšším orgánom obce Kláštor pod Znievom je obecné zastu-
piteľstvo. Obecné zastupiteľstvo si môže zriadiť komisie zastupiteľstva ako svoje poradné 
orgány. Vo vzťahu k realizácii PHSR berie Obecné zastupiteľstvo na vedomie strategickú 
časť dokumentu, schvaľuje celý dokument PHSR a každoročne schvaľuje a vyhodnocuje 
jeho plnenie, rovnako schvaľuje spolufinancovanie jednotlivých projektov financovaných 
z doplnkových zdrojov financovania a z prostriedkov rozpočtu obce.  

Hodnotiace a monitorovacie správy PHSR 

Obecné zastupiteľstvo v rámci hodnotenia PHSR schvaľuje každoročne hodnotiace a mo-
nitorovacie správy, rozhoduje o zmenách a aktualizácii programu, prípadne rozdeľuje priority 
programu medzi vzniknuté komisie, ktoré sa zaoberajú monitorovaním a hodnotením ich 
realizácie.  

Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce 

Najvyšším výkonným orgánom obce a jej predstaviteľom je starosta obce. Rozhoduje vo 
všetkých veciach správy obce. Vo vzťahu k realizácii PHSR starosta dohliada na proces ce-
lej realizácie, na programovej úrovni podpisuje uznesenie obecného zastupiteľstva o stra-
tegickej časti dokumentu, schválenie celého dokumentu, vykonáva uznesenia a zastupuje 
obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám (riadiace orgány jed-
notlivých operačných programov, dodávatelia, fondy a iné).  

 

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci zastupiteľstva a starostu, 
ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Rieši výkon činností súvisiacich s rea-
lizáciou PHSR. 
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13  PLÁN HODNOTENIA A MONITOROVANIA PHSR  

Plán hodnotenia a monitorovania 

Plán hodnotení PHSR na programové obdobie 2014 – 2020 – do roku 2023 

Typ hodnotenia 
Vykonať 
prvýkrát 

Dôvod vykonania/periodita 

Strategické hodnotenie (externé) 

Strategické hodnotenie dokumentu 2016 
Podľa príslušných ustanovení zákona č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

Operatívne hodnotenie (interné) 

Tematické hodnotenie PHSR 2016 
Téma hodnotenia: téma identifikovaná ako riziková časť 
vo výročnej monitorovacej správe za predchádzajúci 
kalendárny rok. 

Ad hoc mimoriadne hodnotenie 
Bez 

termínu 

Pri značnom odklone od stanovených cieľov a/alebo 
zmene stanovených cieľov jednotlivých prioritných oblastí 
a/alebo zmene hodnôt ukazovateľov. 

Ad hoc mimoriadne hodnotenie 
Bez 

termínu 
Pri návrhu na revíziu PHSR. 

Ad hoc hodnotenie celého PHSR 
alebo jeho časti 

Bez 
termínu 

Na základe rozhodnutia starostu obce v zmysle prísluš-
ných predpisov, na základe rozhodnutia kontrolného 
orgánu, na základe podnetu poslancov, na základe pro-
tokolu Národného kontrolného úradu SR, na základe 
Správy auditu. 

Ad hoc hodnotenie celého PHSR 
alebo jeho časti 

2023 
Na základe rozhodnutia starostu o príprave Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kláštor pod 
Znievom pre nasledujúce programové obdobie 
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V. FINANČNÁ ČASŤ 

Finančná časť dokumentu Programového hospodárstva a sociálneho rastu obce Kláštor pod 
Znievom nadväzuje na realizačnú časť. Obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opat-
rení a aktivít, finančný plán na celú realizáciu PHSR. Finančný plán predstavuje indikatívne 
kvalifikované odhady pre rozpočty jednotlivých projektov, príp. rozpočtové náklady. 

 

14  INDIKATÍVNY FINANČNÝ PLÁN PHSR 

Financovanie projektov 

Mnohé aktivity a opatrenia predstavujú finančne náročné projekty. Je preto nevyhnutné 
identifikovať zdroje, ktoré umožnia ich realizáciu. Finančné prostriedky potrebné na realizá-
ciu projektov, tak ako boli definované v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
Kláštor pod Znievom, budú v zásade pochádzať z troch zdrojov:  

 verejné zdroje (obecný rozpočet, štátny rozpočet)  
 súkromné zdroje  
 fondy Európskej únie  

Verejné zdroje 

Zdroje obce ani v prípade optimálneho vývoja neumožnia rozsiahlejšie investičné akcie. 
Dôležité bude preto získanie finančných prostriedkov z externých zdrojov, predovšetkým 
fondov EÚ. Je samozrejme nutné počítať aj s variantom zamietnutia žiadosti o finančný 
príspevok. V takom prípade bude potrebné určiť náhradné zdroje financovania. Niektoré pro-
jekty je možné realizovať v redukovanom rozsahu alebo na etapy rozložené na dlhšie časové 
úseky z obecného rozpočtu. V prípade iných projektov, najmä takých, ktoré sú schopné 
generovať zisky, prichádza do úvahy spoluúčasť súkromného sektora alebo využitie banko-
vých úverových produktov.  

Súkromné zdroje  

Súkromné prostriedky predstavujú najjednoduchšiu formou investovania, nakoľko ich použi-
tie závisí výlučne od rozhodnutia ich vlastníka. Pri investovaní súkromných zdrojov investor 
hľadá primárne ziskovú návratnosť, ich význam pre regionálny rozvoj spočíva v tom, že ob-
vykle prinášajú nové pracovné miesta, skvalitňujú služby pre návštevníkov obce i pre miest-
nych obyvateľov.  

Vzhľadom k obmedzenej investičnej sile ekonomických subjektov pôsobiacich v obci bu-
de potrebné zamerať pozornosť aj na externé subjekty a aktívne vyhľadávať potenciálnych 
investorov.  

Pokiaľ ide o projekty a aktivity obsiahnuté v tomto dokumente, časť z nich počíta s pre-
vahou finančného krytia zo súkromných zdrojov. Ide väčšinou o zámery v oblasti rozvoja 
rekreácie a cestovného ruchu. Kritériom ich výberu bol ich potenciál prispieť k rozvoju obce, 
osobitne k naplneniu stanovených strategických cieľov. 
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Fondy Európskej únie 

Pre zabezpečenie realizácie väčších investičných rozvojových projektov obce Kláštor pod 
Znievom sa počíta s využitím zdrojov EÚ. 

Operačné programy 2014 –2020 

Slovenská republika bude v programovom období 2014 – 2020 čerpať Európske štrukturálne 
a investičné fondy (ďalej len „EŠIF“) prostredníctvom operačných programov v rámci Cieľa 
Investovanie do rastu a zamestnanosti a v rámci Cieľa Európska územná spolupráca. 

č. Operačné programy Riadiaci orgán Finančné prostriedky v EUR 

1. Výskum a inovácie MŠVVŠ SR 2 266 776 537 

2. Integrovaná infraštruktúra MDVRR SR 3 966 645 373 

3. Ľudské zdroje MPSVR SR 2 204 983 517 

4. Kvalita životného prostredia MŽP SR 3 137 900 110 

5. Integrovaný regionálny OP MPRV SR 1 754 490 415 

6. Efektívna verejná správa MV SR 278 449 284 

7. Technická pomoc ÚV SR 159 071 912 

8. Program rozvoja vidieka MPRV SR 1 545 272 844 

9. Rybné hospodárstvo MPRV SR 15 785 000 

  SPOLU   15 329 374 992 

Domáce podpory 

Environmentálny fond 

V rámci Environmentálneho fondu je možné každoročne podávať žiadosti o poskytnutie dotá-
cie na tieto naše zámery: 

 Ochrana prírody a krajiny 

Rôzne nadácie 

Ich zoznam nevypisujeme, ani nekonkretizujeme možnosti financovania, keďže tieto podpory 
sa každoročne menia.  

Spracovaním finančného plánu končí aktualizovaná prvá verzia programu hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja obce Kláštor pod Znievom. Pozornosť spracovateľov sa preto 
sústredila na presné a vecné vymedzenie opatrení a projektov pokrývajúcich jednotlivé ob-
lasti politík a jasné stanovenie priorít obce.  

Strategickým cieľom rozvoja obce Kláštor pod Znievom je vytvoriť podmienky pre zvýše-
nie kvality života obyvateľov obce, zvýšenie jej konkurencieschopnosti a ekonomickej výkon-
nosti s vyváženým rozvojom oblastí trvale udržateľného rozvoja. Do riešenia existujúcich 
rozvojových potrieb aktívne vstupujú viacerí aktéri (EÚ, štát, miestna samospráva, súkromný 
sektor, mimovládne organizácie, občania atď.) s rôznymi kompetenciami, záujmami a finanč-
nými zdrojmi. Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) predstavujú významný nástroj 
financovania rozvoja a poznanie presných pravidiel systému ich riadenia a finančného riade-
nia je pre úspešnosť PHSR kľúčová. Indikatívny finančný plán predpokladá relatívne rovno-
vážne vynakladanie finančných prostriedkov pre jednotlivé opatrenia a stanovené priority. 
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ZÁVER  

Vytvorenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kláštor pod Znievom nie je 
ukončením procesu smerujúceho k rozvoju obce. Program je len základným východiskom 
a nadväzuje naň realizačná fáza podliehajúca pravidelnému monitorovaniu a vyhodnoco-
vaniu. Úlohou obce je zabezpečiť efektívne a účinné financovanie aktivít, ktoré povedú k na-
plneniu definovaných cieľov vyváženého rozvoja lokality.  

PHSR obce Kláštor pod Znievom je strategický strednodobý dokument, ktorý určuje 
víziu rozvoja obce, prioritné rozvojové oblasti a strategické ciele ich naplnenia. Tento doku-
ment je základným východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja jednotlivých 
oblastí života obce. 

Predmetný dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kláštor pod 
Znievom bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa:  

Dátum schválenia aktualizácie PHSR: 13.1.2021 

Schválenie PHSR 

Schválenie PHSR 

Dokument 

Názov Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  
Kláštor pod Znievom do roku 2023 

Štruktúra Úvod 

2. Analytická časť 

3. Strategická časť 

4. Programová časť 

5. Realizačná časť 

6. Finančná časť 

Záver 

Spracovanie 

Forma  
spracovania 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kláštor 
pod Znievom do roku 2023 je spracovaný v súlade s Metodikou 
na vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvo-
ja obce/obcí/VÚC, ktorá bola vydaná Ministerstvom dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 18/6/2014 a to v nad-
väznosti na novelu Zákona o podpore regionálneho rozvoja 
schválenej vládou SR 18. júna 2014. PHSR rešpektuje povinné 
prílohy, plánovacie a podporné dokumenty k metodike a pos-
tup tvorby navrhovaný metodikou.  

Aktualizácia 12/2020 – 01/2021 

Riadiaci tím  
Starosta obce – Mgr. Erika Cintulová koordinátor  
a zástupcovia obecného úradu. 

Externá odborná 
spolupráca  

Áno 

Účasť verejnosti – 
Schválenie 
aktualizácie 

Uznesenie 
zastupiteľstva 

13.1.2021 

 


