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Úvod 

 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej v texte len „program 

rozvoja“) obce Beckov je plánovací dokument, ktorého východiskom je analýza 
hospodárskeho a sociálneho potenciálu obce. Spracovaný je v súlade s požiadavkami Zákona 
o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 v znení Zákona č. 309/2014. Stanovuje 
opatrenia, ktoré je nevyhnutné vykonať na úrovni miestnej samosprávy pre oživenie 
sociálneho a ekonomického rozvoja obce, aby boli dosiahnuté stanovené ciele. Program 
rozvoja je dokumentom otvoreným a na základe výsledkov hodnotenia môže byť 
aktualizovaný a dopĺňaný. 
 
História dokumentu 

Verzia Zmeny Platnosť Schválenie obecným zastupiteľstvom 

Dátum Uznesenie č. 

Verzia 1.0 Prvé znenie 31.12.2013 24.06.2005 431/2005 

Verzia 1.1 Aktualizácia, predĺženie 
platnosti 

31.12.2015 28.9.2009 456/2009 

Predĺženie platnosti 31.12.2016 25.9.2015 97/2015 

Verzia 2.0 Zapracovanie 
najvýznamnejších sociálno-
ekonomických zmien 
uskutočnených v rokoch 
2010-2016 do analytickej 
časti. Zosúladenie dokumentu 
s požiadavkami Zákona 
o podpore regionálneho 
rozvoja č. 539/2008 v znení  
Zákona č. 309/2014. 
Aktualizácia a predĺženie 
platnosti. 

31.12.2023 dátum 
Doplniť po 
schválení 
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Analytická časť 
 

1. Charakteristika obce 
 
Obec Beckov 

Kraj Trenčiansky 

Okres Nové Mesto nad Váhom 

Miestne časti obce - 

Starosta obce Ing. Ján Križan 

Kontakt Adresa OcÚ: Beckov č. 180, 916 38  Beckov 
Telefón: 032/774 27 21 
E-mail: beckov@obec-beckov.sk 

Prvá písomná zmienka 1208 

Nadmorská výška stredu obce 190 m. n. m 

Katastrálna výmera (ha) 2863 

Počet obyvateľov obce 1353 (k 31.12.2016) podľa údajov ŠÚ SR 

Hustota osídlenia 47 obyvateľov/km
2
 

Geografické súradnice N48.783352 E17.893010 

Vzdialenosť (dopravná) do krajského a 
okresného mesta 

Trenčín (centrum) – 19,2 km  
Nové Mesto nad Váhom (centrum) – 8,8 km  
 

 

 

1.1 Fyzicko-geografická charakteristika 
 
Obec patrí do kategórie obcí s 1000-1999 obyvateľmi. Z administratívneho hľadiska 

patrí do územia Trenčianskeho samosprávneho kraja – okresu Nové Mesto nad Váhom. 
 
 Obec sa nachádza v severnej časti Podunajskej pahorkatiny na úpätí Inoveckého 
predhoria, ktoré je súčasťou pohoria Považský Inovec. Zastavané územie leží v západnej časti 
katastra pod Beckovským hradným bralom.  
 
 Nadmorská výška v strede obce je 190 m n. m., v chotári od 186 vo západnej, časti 
obce, na terase koryta Váhu, do 544 m vo východnej, časti obce, na Drieňovom vrchu. 
 
 Územie obce predstavuje jeden kataster. Obec susedí s územiami týchto obcí: 

 Na severe: 
o Ivanovce 
o Krivosúd-Bodovka 

 Na východe: 
o  Selec 

 Na juhu: 
o Kálnica 
o Kočovce 

 Na západe a severozápade: 
o  Nové Mesto nad Váhom 
o  Trenčianske Bohuslavice 
o  Štvrtok 
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Poloha obce Beckov 

 
Zdroj: prispievatelia OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org/) 

 

1.2 Partnerstvo 
 

Obec je členom Združenia obcí Mikroregión Beckov – Zelená Voda - Bezovec. 
Mikroregión je vymedzený hranicami obcí (v abecednom poradí) Beckov, Kálnica, Kočovce, 
Hôrka nad Váhom, Hrádok, Lúka, Modrová, Modrovka, Nová Lehota, Nová Ves nad Váhom, 
Stará Lehota. 

 
S úmyslom zapojiť do rozvoja územia obyvateľov, miestnych podnikateľov a tretí 

sektor sa obec stala v roku 2007 spoluzakladateľom občianskeho združenia – Miestna akčná 
skupina Beckov – Čachtice - Tematín. Týmto sa vytvorila platforma pre inštitucionalizáciu 
verejno-súkromného partnerstva a aplikovanie prístupov Leader a CLLD pri realizácii 
rozvojových aktivít. Občianske združenie MAS Beckov – Čachtice – Tematín je verejno-
súkromným partnerstvom, ktoré pracuje na princípoch metódy LEADER, aktivizuje miestnych 
obyvateľov, vytvára a koordinuje spoluprácu pre rôzne sektory, teda zabezpečuje 
a koordinuje rozvoj v území svojej pôsobnosti. Združenie bolo založené dňa 31. októbra 2007 
registráciou Stanov OZ na Ministerstve vnútra SR číslo spisu: VVS/1-900/90 – 30914. 
Územie Miestnej akčnej skupiny Beckov – Čachtice - Tematín sa nachádza na strednom 
a dolnom Považí medzi pohoriami Považský Inovec a Biele Karpaty. Leží na území okresu 
Nové Mesto nad Váhom. Územie s rozlohou 363,81 km2 . Má nížinný charakter s podielom 
ornej pôdy a pomerne veľkou lesnatosťou. 25 103 obyvateľov žije v 26 obciach, v dvoch 
okresoch. Hustota obyvateľstva je 76,39 obyvateľov na km². 
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Oficiálnou cezhraničnou partnerskou obcou je moravská obec Slavkov. Dňa 26. 
októbra 2007  podpísali starostovia obcí Beckov a Slavkov zmluvu o cezhraničnej spolupráci 
za účasti svojich zástupcov.  

 
 
1.3 História obce 
 
 Sídlisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej. Kostrový hrob so zlatými 
predmetmi zo 4. stor. n. l.  
 

Hrad Beckov je doložený okolo 1200 v Anonymovej kronike (Anonymus spomína 
"castrum Blundus"). Listinne je doložený r. 1264. Patril kráľovi, od 1388 Stiborovi zo Stiboríc, 
potom Bánffyovcom, neskôr Mednyánszkovcom, Pongrácovcom a i. (sídlo beckovského 
panstva, ktoré na konci feudalizmu spravoval komposesorát niekoľkých rodín - Erdõdy, 
Forgách, Révay, Pongrác, Medňanský, Szunyog atď.). Bol strediskom panstva Beckov, ku 
ktorému patrili Beckov, Beckovská Vieska, Kočovce, Krivosúd, Melčice, Ivanovce, Štvrtok, 
Haluzice, Moravské Lieskové, Dolné Smie, Bošáca, Zem. Podhradie. R. 1599 ho obliehali 
Turci. V 18. stor. bol opustený, 1727 a 1804 vyhorel.  

 
Pod Beckovským hradom vzniklo asi už v 13. stor. podhradie, a to pri ceste, ktorá 

odbočovala z hlavnej považskej cesty a stúpala k hradu. Polohu tejto obce určuje jej farský 
kostol, ktorý sa prvýkrát spomína r.1424. Vedľa beckovského podhradia, poddanskej osady, 
tvorí sa samostatné mestečko, ktoré sa čoskoro opevňuje hradbami. Staršie podhradie s 
farským kostolom ostáva aj potom mimo mestských hradieb a je poddané hradu. Obidve 
právne jednotky, z ktorých Beckov vznikol, možno doteraz rozpoznať v jeho pôdoryse. Pod 
strmou hradnou skalou leží mestečko obohnané gotickou hradbou, ktorá sa na mnohých 
miestach zachovala. Tvorí ju rad domov sústredených okolo pozdĺžneho námestia. Ním 
prechádzala diaľková považská cesta pretínajúca hradby v dvoch jednoduchých bránach 
(Hornej a Dolnej). V mestečku nebolo kostola, až neskôr bol založený františkánsky kláštor. 
Na južnej strane pred býv. Dolnou bránou leží staršia časť Beckova, pôvodné podhradie, a 
vinie sa po strmej stráni hore k hradu. Tento vývoj je typický pre vznik miest v podhradí star- 
šieho hradu (vznik Bratislavy).  

 
R. 1389 bol dedičným richtárom Kriker. R.1398 a 1477 sa spomínajú mestské hradby, 

1520 jarmočné právo. V erbe z 15. stor. mal Beckov býka s vežou na chrbte, čim vyjadrovalo 
svoju závislosť od Bánffyovcov, ale v 16. stor. sa z nepochopenia pôvodného erbu do nového 
dostal slon. Od 1689 do 1951 bol v Beckove františkánsky kláštor. V 17. stor. tu jestvovali 
cechy súkenníkov a čižmárov, neskôr i mlynárov. V 17.-19. stor. bol Beckov sídlom viacerých 
zemianskych rodín. R. 1598 mal 218 domov, 1720 rozsiahle vinice a 99 daňovníkov, z toho 78 
želiarov, 1784 247 domov a 1841 obyv., 1828 215 domova 1670 obyv. Zaoberali sa 
poľnohospodárstvom, vinohradníctvom, ovocinárstvom, chovali dobytok. V 18. stor. mal 
Beckov 58 remeselníkov a obchodníkov, hlavne súkenníkov. R. 1917 založili potravné 
družstvo. V obci bola tehelňa, v 19. stor. 5 páleníc.  

 
Po 1918 sa zamestnanie obyvateľov nezmenilo, z remesiel boli na prvom mieste 

drevárske. Rozšírené je ovocinárstvo. Od 1919 tu bol domov dôchodcov s 80 posteľami, od 
1952 charitný domov.  
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V 18. stor. sa hudobný život sústreďoval okolo františkánskeho kláštora (napr. 

Beckovský kancionál P. Bajana z 1758-68). Knižnica františkánskeho kláštora, založená 1704, 
mala 1885 2832 zväzkov, 1912-13 3052 zväzkov. Teraz je na Miest. pracovisku MS v 
Bratislave.  

 
S Beckovom sa spájajú mená  významných rodákov a obyvateľov: Ján Ambro 

(17.3.1827-15.5.1890), lekár-pôrodník; Michal Sinapius-Horčička (?- ?1653), náboženský 
spisovateľ; Jozef Miloslav Hurban (19.3.1817-12.2.1888), náboženský spisovateľ, politik; 
Ladislav Mednyánsky (23. 4.1852-17.4.1919), maliar; Dionýz Štúr (2.4.1827-9.10.1893), 
geológ; Martin Tarnóci (?-3.8.1685), náb. spisovateľ. Pôsobisko: Pavol Bajan (1721-1792), 
hudobný skladateľ; Hugolín Gavlovič(1712-1787), barok. básnik; Anton Vojtech Gazda (1741-
1817), náb. spisovateľ; 1872-91 Martin Medňanský (1840-1899), básnik; 1652-63 Štefan 
Pilárik (1615-1693), spisovateľ; Ján Valašťan-Dolinský (1892-1965), hudobný pedagóg a 
skladateľ. 
 
Nehnuteľné národné kultúrne pamiatky v obci Beckov k 1.4.2017 

Číslo 
NNKP 

Adresa s 
popisom 

Unifikovaný názov 
NNKP 

Zaužívaný názov 
NNKP 

Unifikovaný 
názov PO 

Bližšie určenie 
PO 

Vznik Vlastníctvo 

1174 
v parku pod 
hradom 

POMNÍK S 
RELIÉFMI 

pomník padlých a 
K.Bôrika 

POMNÍK S 
RELIÉFMI 

padlí v I.+II.sv.v. 1948 Obec 

1176 
Na 
ev.a.v.fare 

MIESTO PAMÄTNÉ 
S PAM.TAB. 

Miesto rod.domu 
MIESTO 
PAMÄTNÉ S 
PAM.TAB. 

Hurban J.M. 1929 
Vlastníctvo 
cirkvi a cirk. 
organizácií 

1177 
V od 
ev.kostola 

DOM PAMÄTNÝ A 
PAM.TAB. 

rodný dom D.Štúra, 
rechtorovec 

DOM PAMÄTNÝ Štúr Dionýz 
1.pol. 
19.st. 

Súkromné 
vlastníctvo 
občanov 

1177 
na dome 
č.154 

DOM PAMÄTNÝ A 
PAM.TAB. 

rodný dom D.Štúra, 
rechtorovec 

TABUĽA 
PAMÄTNÁ 

Štúr Dionýz 1946 
Vlastníctvo 
cirkvi a cirk. 
organizácií 

1179 
JV od kostola 
sv.Mikuláša 

FARA A PAM.TAB. katolícka fara FARA PAMÄTNÁ r.k. 
3.tret.1
8.st. 

Vlastníctvo 
cirkvi a cirk. 
organizácií 

1179 na r.k.fare FARA A PAM.TAB. katolícka fara 
TABUĽA 
PAMÄTNÁ 

Medňanský 
Martin 

1930 
Vlastníctvo 
cirkvi a cirk. 
organizácií 

1180 Horný hrad HRAD Hrad Beckov VEŽA OBYTNÁ   13.st. Obec 

1180 Horný hrad HRAD Hrad Beckov 
NÁDVORIE 
HRADNÉ 

dolné 13.st. Obec 

1180 Horný hrad HRAD Hrad Beckov 
OPEVNENIE 
HRADU 

  13.st. Obec 

1180 Horný hrad HRAD Hrad Beckov BAŠTA DELOVÁ   16.st. Obec 

1180 Horný hrad HRAD Hrad Beckov PALÁC HRADNÝ   13.st. Obec 

1180 Horný hrad HRAD Hrad Beckov BAŠTA   15.st. Obec 

1180 Horný hrad HRAD Hrad Beckov 
PALÁC HRADNÝ 
II. 

  15.st. 
Obec 

1180 Horný hrad HRAD Hrad Beckov 
KAPLNKA 
HRADNÁ 

r.k. 1410 
Obec 

1180 Horný hrad HRAD Hrad Beckov 
PALÁC HRADNÝ 
III. 

  13.st. 
Obec 

1180 Horný hrad HRAD Hrad Beckov 
NÁDVORIE 
HRADNÉ 

  15.st. 
Obec 

1180 Horný hrad HRAD Hrad Beckov 
OPEVNENIE 
HRADU 

  13.st. 
Obec 

1180 Dolný hrad HRAD Hrad Beckov MÚR HRADBOVÝ   
13./14.
st. 

Obec 
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Číslo 
NNKP 

Adresa s 
popisom 

Unifikovaný názov 
NNKP 

Zaužívaný názov 
NNKP 

Unifikovaný 
názov PO 

Bližšie určenie 
PO 

Vznik Vlastníctvo 

1180 Dolný hrad HRAD Hrad Beckov 
NÁDVORIE 
HRADNÉ 

  
14.-
15.st. 

Obec 

1180 Dolný hrad HRAD Hrad Beckov 
STUDŇA 
HRADNÁ 

hradná 15.st. 
Obec 

1180 Predhradie HRAD Hrad Beckov MÚR HRADBOVÝ   1389 Obec 

1180 Predhradie HRAD Hrad Beckov VEŽA BRÁNOVÁ   13.st. Obec 

1180 Predhradie HRAD Hrad Beckov BARBAKÁN   
16.-
17.st. 

Obec 

1180 Predhradie HRAD Hrad Beckov PREDHRADIE     Obec 

1181 
JZ časť 
námestia 

KLÁŠTOR 
FRANTIŠKÁNOV 

františkánsky 
kláštor 

KONVENT 
FRANTIŠKÁNOV 

chodbový, 
nárožný 

pred 
1689-
1696 

Vlastníctvo 
cirkvi a cirk. 
organizácií 

1181 
Pri hlavnej 
ceste 

KLÁŠTOR 
FRANTIŠKÁNOV 

františkánsky 
kláštor 

KOSTOL r.k.sv.Jozefa 
pred 
1689-
1690 

Vlastníctvo 
cirkvi a cirk. 
organizácií 

1183 Pod Hôrkou KOSTOL 
farský kostol 
sv.Štefana kráľa 

KOSTOL 
r.k.sv.Štefana 
Kráľa 

1400-
1410 

Vlastníctvo 
cirkvi a cirk. 
organizácií 

1184 
Úpätie 
hrad.svahu 

CINTORÍN 
ŽIDOVSKÝ 

Židovský cintorín 
CINTORÍN 
ŽIDOVSKÝ 

  18.st. 
Vlastníctvo 
cirkvi a cirk. 
organizácií 

2164 Námestie KÚRIA kúria Dubnických KÚRIA 
prejazdový, 
nárožný 

2.pol.1
6.st. 

Spoločnosť s 
ručením 
obmedzený
m 

2165 Námestie KÚRIA býv.župný sirotinec KÚRIA 
chodbová, 
nárožná 

2.pol.1
7.st. 

Súkromné 
vlastníctvo 
občanov 

2216 Námestie KÚRIA 
Ambrovec,múzeum 
Beckova 

KÚRIA   
ok.164
8 

vyšší územný 
celok 

11876 V časť nám. DOM MEŠTIANSKY Altusovec 
DOM 
MEŠTIANSKY 

solitér 
15.-
16.st. 

Súkromné 
vlastníctvo 
občanov 

11916   KÚRIA starobinec, kúria KÚRIA solitér 17.st. 
Vlastníctvo 
cirkvi a cirk. 
organizácií 

11918 
v strede 
obce, v parku 

SOCHA NA 
PODSTAVCI 

socha sv.Floriána PODSTAVEC 
Štvorboký , 
kamenný 

1.tret.1
9.st. 

Obec 

11918 
v strede 
obce, v parku 

SOCHA NA 
PODSTAVCI 

socha sv.Floriána SOCHA sv.Florián 
1.tret.1
9.st. 

Obec 

11919 
JV od 
far.kostola 

ZVONICA katolícka zvonica ZVONICA murovaná 

kon.18.
-
zač.19.
st. 

Vlastníctvo 
cirkvi a cirk. 
organizácií 

Zdroj: Pamiatkový úrad SR - Register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok 

 
Význam histórie obce a jej kultúrnych pamiatok potvrdilo vyhlásenie pamiatkovej 

zóny v roku 1991. Krajský pamiatkový úrad Trenčín vypracoval v roku 2014 Zásady ochrany, 
obnovy a prezentácie hodnôt územia. 
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2. Obyvateľstvo 
 
2.1 Vývoj počtu obyvateľov 
 
 K 31.12.2016 žilo v obci podľa údajov Štatistického úradu SR 1353 obyvateľov. 
O vývoji počtu obyvateľov za sledované obdobie poskytujú obraz nasledovná tabuľka a graf.  
 

Vývoj počtu obyvateľov obce  

k 31.12. Percentuálna zmena 

Rok 
Počet 

obyvateľov 
medziročná 

Za sledované 
obdobie 

1995 1366   

-0,95% 

1996 1373 0,51% 

1997 1380 0,51% 

1998 1386 0,43% 

1999 1390 0,29% 

2000 1378 -0,86% 

2001 1369 -0,65% 

2002 1377 0,58% 

2003 1367 -0,73% 

2004 1367 0,00% 

2005 1340 -1,98% 

2006 1342 0,15% 

2007 1291 -3,80% 

2008 1307 1,24% 

2009 1337 2,30% 

2010 1330 -0,52% 

2011 1353 1,73% 

2012 1349 -0,30% 

2013 1343 -0,44% 

2014 1349 0,45% 

2015 1349 0,00% 

2016 1353 0,30% 
 

Zdroj: ŠÚ SR 
 
 
Vývoj počtu obyvateľov obce 

 
Zdroj: ŠÚ SR 
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 Skokovitý úbytok obyvateľov v roku 2007 bol spôsobený zrušením domova 
dôchodcov. Klienti tohto zariadenia mali trvalý pobyt v obci a ich presťahovanie do domova 
sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom malo vplyv na celkový počet obyvateľov obce. 
Keď však odhliadneme od tohto „skreslenia“ lineárny trend vývoja počtu obyvateľov možno 
z dlhodobého hľadiska považovať za stabilný.  
 

Od roku 2006 do roku 2016 vzrástol počet obyvateľov obce v absolútnom vyjadrení 
o 11 V tomto období bol trikrát zaznamenaný medziročný úbytok obyvateľov. Významnejší 
vplyv na celkový prírastok mala migrácia. 
 
Prirodzená výmena a migrácia v obci 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Stredný (priemerný) stav trvale bývajúceho 
obyvateľstva (Osoba) 1348 1306 1296 1325 1336 1351 1361 1332 1343 1348 1354 

Živonarodení (Osoba) 13 8 11 13 14 12 13 17 8 16 13 

Zomretí (Osoba) 23 25 16 17 22 12 21 20 7 16 14 

Prirodzený prírastok obyvateľstva (Osoba) -10 -17 -5 -4 -8 0 -8 -3 1 0 -1 

Prisťahovaní na trvalý pobyt (Osoba) 36 15 46 51 25 60 32 22 33 21 27 

Vysťahovaní z trvalého pobytu (Osoba) 24 49 25 17 24 19 28 25 28 21 22 

Migračné saldo (Osoba) 12 -34 21 34 1 41 4 -3 5 0 5 

Celkový prírastok obyvateľstva (Osoba) 2 -51 16 30 -7 41 -4 -6 6 0 4 

Stav trvale bývajúceho obyvateľstva na 
konci obdobia (Osoba) 1342 1291 1307 1337 1330 1353 1349 1343 1349 1349 1353 

Zdroj: ŠÚ SR 
 
Prirodzená výmena a migrácia v obci 

 Zdroj: ŠÚ SR  
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2.2 Veková štruktúra obyvateľstva 
 
Indexy vekového zloženia obyvateľstva obce 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Index ekonomického zaťaženia 
osôb (Percento) 50,96 47,88 45,55 44,85 43,63 43,94 42,6 43,64 44,28 46,31 47,87 

Vyjadruje zaťaženie produktívneho obyvateľstva neproduktívnym, t.j. pomerom počtu osôb v predproduktívnom a poproduktívnom 
veku k osobám v produktívnom veku. Je ukazovateľom úrovne životných a ekonomických podmienok. Hovorí koľko neproduktívnych 
osôb pripadá obyčajne na 100 ľudí v produktívnom veku 

Index ekonomickej závislosti 
mladých ľudí (Percento) 23,17 22,79 20,82 20,59 20,19 20,96 20,08 20,86 20,75 22,23 21,75 

Počet osôb v predproduktívnom veku na 100 osôb v produktívnom veku 

Index ekonomickej závislosti 
starých ľudí (Percento) 27,78 25,09 24,72 24,27 23,43 22,98 22,52 22,78 23,53 24,08 26,12 

Počet osôb v poproduktívnom veku na 100 osôb v produktívnom veku. 

Index starnutia (Percento) 119,9 110,1 118,7 117,9 116 109,6 112,1 109,2 113,4 108,3 120,1 

Vyjadruje pomer medzi poproduktívnou a predproduktívnou zložkou obyvateľstva, t.j. vyjadruje počet osôb v poproduktívnom veku 
pripadajúcich na 100 osôb v predproduktívnom veku. Ako nepriaznivý pomer sa hodnotí index starnutia vyšší ako 100. 

Mediánový vek (Rok) 40,8 40,2 40,1 39,5 39,7 39,8 39,8 40,1 40,7 41 41,9 

Vek, ktorý rozdeľuje populáciu na dve rovnako početné časti (polovica s nižším vekom a polovica s vyšším vekom ako je medián) 

Priemerný vek obyvateľa (Rok) 41,95 41,41 41,67 41,37 41,31 41,27 41,22 41,05 41,49 41,44 41,83 

Vážený aritmetický priemer počtu rokov, ktoré prežili príslušníci danej populácie do daného okamihu. 

Podiel osôb v predproduktívnom 
veku (Percento) 15,35 15,41 14,31 14,21 14,06 14,56 14,08 14,52 14,38 15,2 14,71 

Percento obyvateľov vo veku 0-14 rokov 

Podiel osôb v produktívnom veku 
(Percento) 66,24 67,62 68,71 69,04 69,62 69,48 70,13 69,62 69,31 68,35 67,63 

Percento obyvateľov vo veku 15-64 rokov 

Podiel osôb v poproduktívnom 
veku (Percento) 18,41 16,96 16,99 16,75 16,32 15,96 15,79 15,86 16,31 16,46 17,66 

Percento obyvateľov vo veku 65 a viac rokov 

 Zdroj: ŠÚ SR 

 
Je potrebné zaoberať sa regresívnou vekovou štruktúrou - zo sledovania indexu 

starnutia vyplýva, že napr. v roku 2016 pripadalo na 100 obyvateľov v predproduktívnom 
veku 120 obyvateľov v poproduktívnom veku. 
 
Porovnanie indexu starnutia obyvateľov obce a väčších územných jednotiek 

 
Zdroj: ŠÚ SR 
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 Od roku 2010 možno hodnotiť vývoj ukazovateľa pozitívne. Obyvateľstvo obce 
v porovnaní s priemerom za okres a kraj „mladne“. V porovnaní s priemerom za SR je staršie. 
 
Porovnanie priemerného veku obyvateľov obce a väčších územných jednotiek 

 
Zdroj: ŠÚ SR 

 
 

2.3 Vzdelanostná úroveň 
 
Obyvateľstvo obce podľa najvyššieho dosiahnutého stupňa vzdelania  v r. 2001 

 
Zdroj: ŠÚ SR 

 
 
Obyvateľstvo obce podľa najvyššieho dosiahnutého stupňa vzdelania v r. 2011 

 
Zdroj: ŠÚ SR 
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 V období medzi sčítaniami obyvateľov, domov a bytov v rokoch 2001 a 2011 sa 
vzdelanostná úroveň obyvateľov obce zvýšila, najväčší rozdiel je vidieť pri porovnaní 
percenta počtu obyvateľov s maturitou a vysokoškolským vzdelaním. Kým v roku 2001 tvorili 
tieto dve skupiny v sumáre len 25 % podiel na celkovom počte obyvateľov, v roku 2011 to 
bolo až 38 %. 
 
Porovnanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov s priemerom SR, TSK a okresu NM v r. 2011 

  

Bez 
vzdelania 

vrátane detí 
do 16 rokov 
a neuvedené 

Základné 
Učňovské a 
stredné bez 

maturity 

Učňovské a 
stredné s 

maturitou a 
vyššie 

Vysokoškolské 
(všetky stupne) 

Slovenská republika 
999 951  808 490  1 244 038  1 596 589  747 968  

18,53% 14,98% 23,05% 29,58% 13,86% 

Trenčiansky kraj 
76 829  97 993  160 043  185 133  74 330  

12,93% 16,49% 26,93% 31,15% 12,51% 

Okres Nové Mesto nad Váhom 
10 232  8 474  17 499  19 504  6 998  

16,32% 13,51% 27,91% 31,10% 11,16% 

Beckov 
231 185 410 390 127 

17,20% 13,78% 30,53% 29,04% 9,46% 

Zdroj: ŠÚ SR 

 
 Napriek tomu, že vzdelanostná úroveň obyvateľstva sa za posledné roky značne 
zvýšila, v porovnaní s väčšími územnými jednotkami je nižšia. 
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2.4 Ekonomická aktivita 
 
 V roku 2011 bolo ekonomicky aktívnych 47,43 % obyvateľov obce, čo je v porovnaní 
s rokom 2001, kedy bola hodnota tohto ukazovateľa 55,74 % negatívna zmena. 
 
 Zmeny v hospodárstve sa prejavujú poklesom zamestnanosti v poľnohospodárstve, 
priemysle a predovšetkým v posledných pár rokoch rozvojom zamestnanosti v sektore 
služieb. Tento trend je zjavný aj v Beckova, neplatí to však pre priemysel, čo vyplýva 
z hospodárskeho zamerania regiónu.  
 
Zamestnanosť ekonomicky aktívneho obyvateľstva obce vo sférach hospodárstva v roku 2001 

 
Zdroj: ŠÚ SR 
 
Zamestnanosť ekonomicky aktívneho obyvateľstva obce vo sférach hospodárstva v roku 2011 

 
Zdroj: ŠÚ SR 

 
 Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov na celkovom počte obyvateľov v porovnaní 
s vyššími územnými jednotkami mierne nižší. 
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Porovnanie podielu ekonomicky aktívneho obyvateľstva na celkovom počte v r. 2011 

  Počet obyvateľov 
Ekonomicky aktívni 

obyvatelia 

% Ekonomicky 
aktívnych z 

celkového počtu 

Slovenská republika 5397036 2630052 48,73% 

Trenčiansky kraj 594328 292588 49,23% 

Okres Nové Mesto 
nad Váhom 62707 31210 49,77% 

Beckov 1343 637 47,43% 

Zdroj: ŠÚ SR 

 
 V roku 2011 nachádzalo uplatnenie v obci 15,07 % ekonomicky aktívnych obyvateľov, 
zvyšok musí za prácou dochádzať. 
 

2.5 Nezamestnanosť 
 

Pre nesledovanie údajov o disponibilnej pracovnej sile na úrovni obcí za jednotlivé 
roky nie je možné vyčísliť mieru nezamestnanosti v percentuálnom vyjadrení. O vývoji 
poskytuje dostatočný obraz sledovanie pomocou absolútnych čísel v pomere evidovaných 
nezamestnaných k celkovému počtu obyvateľov. Kým v roku 2005 bolo nezamestnaných 1,5 
%, v roku 2014 to bolo 3,1 % z celkového počtu obyvateľov. 
  
Vývoj počtu evidovaných nezamestnaných obyvateľov obce 

 
Zdroj: ŠÚ SR 
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3. Životné prostredie 
 

3.1 Geomorfologické členenie územia 
 
V zmysle geomorfologického členenia patrí obec do: 
Sústava:  Alpsko – Himalájska 
Podsústava:  Karpaty 
Provincia:  Západné Karpaty 
Subprovincia:  Vnútorné Západné Karpaty 
Oblasť:   Fatransko – Tatranská oblasť 
Celok:   Považský Inovec 
Podcelok:  Inovecké predhorie 
 
 

3.2 Geologická stavba územia 
 
 Z geologického hľadiska sa územie obce nachádza na vápencoch rôzneho druhu 
(piesčité, škvrnité, farebné atď.), pieskovcoch a íloch s viacerými zlomami a príkrovovými 
líniami rôzne orientovanými. Geomorfologickou dominantou krajiny je Beckovské hradné 
bralo. Na území obce sa nachádza 5 geologických ložísk. 
 
Geologické ložiská (stav k 31.12.2015) 

 
Názov geologického ložiska Názov druhu nerastu v geologickom ložisku 

1 Beckov štrkopiesky a piesky 

2 Beckov stavebný kameň 

3 Beckov - Kopané štrkopiesky a piesky 

4 Beckov II - Zelená Voda I štrkopiesky a piesky 

5 Beckov III - Prúdiky štrkopiesky a piesky 

Zdroj: ŠÚ SR 

 
 

3.3 Klimatické pomery 
 

 Územie možno rozdeliť do troch klimatických pásov smerom od západu k východu 
od teplého, cez mierne teplé až po mierne chladné podnebie, s klímou od mierne suchej na 
západe po veľmi vlhkú na východe v časti Považského Inovca.  Priemerná ročná teplota 
vzduchu sa pritom pohybuje v rozmedzí 4 až 100 C, priemerná ročná teplota aktívneho 
povrchu pôdy sa pohybuje od 7 do 120 C. Priemerné ročné úhrny zrážok sa podľa posledných 
meraní pohybujú v rozmedzí 550 – 1.000 mm 
 
 

3.4 Ovzdušie 
 

Okolie obce možno považovať za oblasť so slabo znečisteným ovzduším. Na 
zhoršovaní kvality ovzdušia v území sa podieľa predovšetkým diaľkový prenos škodlivín, 
skládkovanie odpadov a doprava. Ich skutočný vplyv nie je možné presne vyčísliť, nakoľko 
v území nie je lokalizovaná ani jedna monitorovacia stanica na sledovanie kvality ovzdušia. 
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3.5 Vodstvo 
 
 Mikroregión, v ktorom sa nachádza obec Beckov, sa v západnej časti (v blízkosti Váhu) 
vyznačuje veľmi vysokou prietočnosťou a hydrogeologickou produktivitou.  Priemerný ročný 
špecifický odtok z územia sa pohybuje v rozmedzí 3 – 10 l/s na km2. pritom minimálny 
špecifický odtok 364 – denný sa pohybuje v intervale 0,1 až 1,0 a maximálny špecifický odtok 
364 – denný v intervale 0,4 – 1,0. Hydrogeologickými prieskumnými vrtmi DN-2, DN-3 sa 
preukázalo veľmi dobré zvodnenie mezozoických hornín v podloží kvartérnych fluviálnych 
sedimentov Váhu. 
 
Územie obce Beckov patrí do povodia Váhu. Charakteristiky povodia sú pritom nasledovné: 
 

 Odtok (%) Výpar (%) Podiel na ploche SR 
(%) 

Koeficient odtoku 
(odtok/zrážky) 

Váh 36 64 29,1 0,36 

 
Z hľadiska režimu odtoku sa územie typovo radí do dažďovo – snehového typu 

s priepustnosťou medzizimovou, krasovo–puklinovou a puklinovou. 
 
 

3.6 Pôda 
 

 Územie obce spadá do mierne vlhkého režimu pôd. S tým súvisí i kamenitosť 
a štrkovitosť pôdy – územie obce sa vyznačuje stredne až silno kamenitou štruktúrou so 
zrnitosťou pôdy hlinitou alebo hlinito – piesočnou. Svahové hliny a sute pokrývajú svahy 
Inoveckého predhoria a dosahujú hrúbky 2-14 m. Pri vyústení Miškovskej doliny je vyvinutý 
náplavový kužeľ tvorený zahlinenými málo opracovanými štrkmi. Najviac rozšírené sú 
fluviálne vážske uloženiny zastúpené štrkmi, piesčitými štrkmi a pieskami. Na povrchu sú 
pokryté povodňovými hlinami. Materiál štrkov tvorí kremeň, kremenec, vápenec, dolomity a 
granitoidné horniny.  
 
 Poľnohospodárska pôda prevláda v západnej časti obce. Možno ju zaradiť medzi 
úrodné pôdy vhodné pre poľnohospodársku činnosť. Obec patrí do oblasti typu repárskeho 
s podtypom pšeničným. Hlavnými pestovanými plodinami sú obilniny a viacročné krmoviny. 
Územie obce patrí do oblasti s vhodnými pôdnymi a prírodnými podmienkami pre 
pestovanie ovocných stromov. 
 
Využitie pôdneho fondu obce je nasledovné (údaje za rok 2016): 

 
m

2
 % 

Celková výmera územia obce 28 628 764   

Poľnohospodárska pôda  - spolu 14 116 371 49,31% 

Poľnohospodárska pôda  - orná pôda 8 802 460 30,75% 

Poľnohospodárska pôda  - chmeľnica 0 0,00% 

Poľnohospodárska pôda  - vinica 34 994 0,12% 

Poľnohospodárska pôda  -  záhrada 365 013 1,27% 

Poľnohospodárska pôda  -  ovocný sad 108 671 0,38% 

Poľnohospodárska pôda  -  trvalý trávny porast 4 805 233 16,78% 
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Nepoľnohospodárska pôda - spolu 14 512 393 50,69% 

Nepoľnohospodárska pôda - lesný pozemok 9 477 808 33,11% 

Nepoľnohospodárska pôda - vodná plocha 1 181 621 4,13% 

Nepoľnohospodárska pôda - zastavaná plocha a nádvorie 1 296 088 4,53% 

Nepoľnohospodárska pôda - ostatná plocha 2 556 876 8,93% 

Zdroj: ŠÚ SR 

 
3.7 Chránené územia prírody, biocentrá, biokoridory 

 
 Obec je bohatá na maloplošné chránené územia: 
 
Kategória Názov Stupeň ochrany  

(1. najnižší – 5. najvyšší) 

Prírodná rezervácia 
 

Sychrov 4. 

Beckovské Skalice  

Prírodná pamiatka 
 

Beckovské hradné bralo 4. 

Skalka 4. 

Chránený areál Lipový sad 4. 

Chránený strom Dve Lipy (areál ZŠ) - 

Lipy v župnom sirotinci - 

Zdroj: enviroportal.sk 

 
V území sa nachádzajú nasledovné prvky siete územného systému ekologickej 

stability identifikované RÚSESom:  
Biokoridor nadregionálneho významu  

• tok rieky Váh a medzihrádzový priestor, ktorý prechádza územím zo severu na juh 
Biokoridory regionálneho významu  

• Rybnický potok prechádza južnou časťou katastra  
• tok Chocholnica v severozápadnej časti katastra  
• Kalnický potok v juhovýchodnej časti obce  

Biocentrá regionálneho významu  
• Drieňový vrch v Považskom Inovci  
• vodná nádrž Zelená voda 
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4. Technická infraštruktúra 
 

4.1 Zásobovanie vodou 
 
 

Zdroj pitnej vody pre obec Beckov sa nachádza v strede obce v miestnom parku. V 
obci je vodojem s objemom 2 x 250 m3. Výdatnosť a kvalita vody tohto vodného zdroja klesá, 
s čím súvisí aj pokles spotreby pitnej vody. Spotreba pitnej vody v domácnostiach sa 
pohybuje podľa dostupných štatistík na hranici hygienického minima stanoveného Svetovou 
zdravotníckou organizáciou, táto situácia však nie je spôsobená tým, že by domácnosti 
reálne spotrebovávali menej vody. Len sa viac spoliehajú na vlastné studne, čo však nie je 
koncepčné riešenie situácie so zásobovaním pitnou vodou. 
 
Spotreba pitnej vody v tis. m

3
 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Spotreba pitnej vody - spolu 44 39 46 45 45 43 45 44 44 38 

Spotreba pitnej vody - pre domácnosti 39 33 36 39 36 37 40 38 38 33 

Zdroj: ŠÚ SR 
 
Zabezpečenie požadovanej kvality a množstva vody ponúkajú dva vodné zdroje 

nachádzajúce sa pred vstupom do obce od Tr. Stankoviec v časti Ostredky. Tieto sú 
pripravené na využitie, treba však vyriešiť majetkoprávne vzťahy. 

 
 Rozvod vody je zabezpečený potrubím PVC DN 160, nadväzne rozvodná sieť z rúr 

PVC DN 110 a oceľových DN 80, na ktoré je napojených takmer 100 % obydlí. Vlastníkom a 
prevádzkovateľom vodovodu sú Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Trenčín, kam obec 
vstúpila so svojím majetkom (vodovodom). Zásobovanie nových lokalít bude predĺžením 
jestvujúcej rozvodnej siete. 

 
 

4.2 Odkanalizovanie 
 
 Splašková kanalizácia je vybudovaná len v časti obce smerom ku diaľnici v rozsahu, 
aký umožňovali vybudovať dostupné finančné zdroje. Kanalizačná sieť je vyústená do 
čistiarne odpadových vôd diaľničného odpočívadla Beckov. Majiteľom čistiarne je Národná 
diaľničná spoločnosť a. s. a prevádzkovateľom je Obec Beckov. Čistiareň má dostatočné 
kapacitné rezervy pre čistenie odpadových vôd vyprodukovaných 2400 obyvateľmi. 
Projektová dokumentácia bola vypracovaná v roku 2002 a napriek viacerým aktualizáciám si 
vyžaduje kompletné prepracovanie v časti technológie. Ide o investíciu rozsahu, ktorý nie je 
obec nijako schopná sama vykryť a je potrebná zaangažovanosť zo strany TVK, a. s. a dosah 
na dotačné zdroje. V predchádzajúcom programovom období neboli zo strany riadiacich 
orgánov vytvorené vhodné podmienky pre uchádzanie sa o tieto zdroje zo strany obcí 
menších ako 2000 obyvateľov.  
 
 Zo zastavaného územia sú dažďové vody odvedené dažďovou kanalizáciou DN 400 o 
celkovej dĺžke cca 3000 m, ktorá je vyústená voľne do polí. Kanalizácia je vedená v osiach 
komunikácií. V častiach katastrálneho územia obce, kde nie je vybudovaná dažďová 
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kanalizácia sú dažďové vody podľa možnosti odvedené povrchovo do odvodňovacích 
priekop, jarkov a trativodov. Dažďové vody prirodzeným klesaním terénu odtekajú v smere k 
rieke Váh, ktorý je vzdialený od obce cca 500 m 
 
 

4.3 Zásobovanie plynom 
 
 Obec Beckov je plynofikovaná, rozvod plynovodu bol vybudovaný v roku 1998, 
napojený na existujúci VTL plynovod DN 150 PN 25, tlak 2,5 MPa uložený popri štátnej ceste 
II/507 s regulačnou stanicou VTL/STL. Čím sa zabezpečilo cca 90 % pokrytie obce. V roku 
2005 bola splynofikovaná zvyšná časť obce. Napojenie veľkoodberateľov a maloodberateľov 
je cez samostatné plynové prípojky a samostatné RTP regulátory plynu). Obyvateľstvo v 
zastavanom území je napojené cez stredotlaké prípojky tlaku 300 KPa a ďalej cez regulátory 
tlaku plynu STL/NTL.  Každá nehnuteľnosť má vlastné meranie spotreby plynu osadené v 
skrinkách v oplotení. STL plynové rozvody sú uložené v krajnici komunikácii a v chodníkoch. 
Menovitá svetlosť potrubia je DN 25, 50, 90. NTL prípojky DN 25. 
 
 

4.4 Elektrifikácia, verejné osvetlenie 
 
 Katastrom obce Beckov prechádzajú nasledovné vedenia VVN a VN: trasy VVN 3 x 110 
kV vedenia č. 8758, č.8740, č.8750 trasované východným smerom v dotyku s katastrom 
obce. Linky č.8740 a č.8750 z Nového Mesta nad Váhom v smere na Trenčín – Juh a linka 
č.8758 z Nového Mesta nad Váhom v smere na Bánovce nad Bebravou. Vedenia 22 kV Z HC 
Nové Mesto nad Váhom smer Trenčín - Juh je vyvedené kmeňové vzdušné vedenie č. 447, z 
ktorého je dotovaná elektrická sieť obce prostredníctvom intravilánových 22 kV vzdušných aj 
káblových liniek ústiacich do jednotlivých distribučných trafostaníc obce 22kV situovaných v 
miestach príslušného odberu. V katastri obce Beckov je plánované 400 kV vedenie Bošáca - 
(transformovňa 400/110 kV Bystričany) - Horná Ždaňa, ktoré prechádza severovýchodným 
okrajom riešeného územia obce tak, ako je rezervovaný v Zmenách a doplnkoch Územného 
plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja. 
 
 Rozvody nízkeho napätia pokrývajú celú obec. Jednotlivé objekty a zariadenia sú 
napojené nadzemnými vedeniami zo stožiarových transformátorov a kioskových trafostaníc. 
 
 Väčšia časť verejného osvetlenia prešla komplexnou rekonštrukciou. 
 
 

4.5 Telekomunikácie, miestny rozhlas 
 
 Telefonické spojenie zabezpečuje digitálna telefónna ústredňa, kapacita ústredne je 
dostatočná. Pokrytie signálom mobilných operátorov je bezproblémové. 
 
 Miestny rozhlas slúži predovšetkým na informovanie obyvateľov obce, nie je vo 
vyhovujúcom stave, ktorý by umožňoval multifunkčné využitie stávajúce sa štandardom. 
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4.6 Doprava 
 

Priestor obce Beckov je územnou súčasťou dopravného subregiónu Nové Mesto-n/V. 
- Trenčín v južnej časti Trenčianského kraja. Vhodná geografická poloha v strednom Považí 
na dotyku trás nadregionálných dopravných ťahov tvorí značný potenciál pre hospodársky 
rozvoj obce. Katastrom obce prechádzajú významné dopravné ťahy železnice a cestnej siete, 
ktoré sú nadregionálnymi rozvojovými osami v území, ako aj ďalšie komunikácie:  

• V severnej časti katastra prechádza železničná trať č. M.120 ako magistrálny ťah 
siete ŽSR, ktorý spája významné stanice kraja na trase Bratislava – Nové Mesto-n/V. - Trenčín 
– Žilina;  

• osobná a nákladná stanica je v neďalekom okresnom meste Nové Mesto n/V.;  
• napojenie obce na železničnú trať je realizované prostredníctvom systému verejnej 

autobusovej dopravy, alebo individuálnou dopravou obyvateľov;  
• katastrom obce vedie diaľnica D1 v trase paneurópskeho multimodálneho koridoru 

Va. Bratislava – Žilina –Košice- Ukrajina s vetvením na multimodálny koridor cesty VI. Žilina – 
Poľsko - Gdaňsk;  

• v severnej časti katastra prechádza cesta I/61;  
• hlavná cestná komunikácia obce - cesta II.triedy č. 507 (Gabčíkovo-Sereď- Piešťany-

Beckov– Žilina), prechádzajúc jej stredom tvorí cestný prieťah;  
• v juhovýchodnej časti katastra v lokalite Zelená Voda je vedená cesta II/515 ako 

spojka medzi prieťahom cesty II/507 a cestou I/61, ktorá umožňuje priame napojenie územia 
obce mimoúrovňovou križovatkou na diaľcu D1;  

• cesta III/50717 v juhovýchodnej časti katastra obce má miestny význam a napája 
priľahlé obce Rakov a Kálnicu s okolím.  

• autobusová stanica sa nachádza v dostupnosti cca 7 km v neďalekom okresnom 
meste Nové Mesto n./V., kadiaľ prechádzajú linky medzimestskej a diaľkovej autobusovej 
dopravy je, prostredníctvom miestnej verejnej autobusovej dopravy, ktorá má 3 zastávky na 
území obce;  

• vodná cesta Váh je v bezprostrednom dotyku obce Beckov. Po jej splavnení až do 
Žiliny, ako súčasť európskeho multimodálneho koridoru posilní potenciál pre hospodársky 
rozvoj územia;  

• Nad katastrom obce je vymedzený priestor vzletových a pristávacích rovín letiska 
Trenčín;  

• katastrálnym územím obce vedie po hrádzi Váhu hlavná Považská cyklistická 
magistrála, s možnosťou napojenia na obec Beckov podjazdom pod diaľnicou D1 v priestore 
pri štadióna priamo na prieťah cesty II/507 obcou a na miestne komunikácie a poľné cesty v 
okolí, čím tvorí veľmi vhodné podmienky pre rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu v 
dotyku obce. 

 
Čo sa týka kvality povrchu cestnej siete v obci, táto je v  niektorých úsekoch  zhoršená 

sieťovým rozpadom a kladením inžinierskych sietí v minulosti,  vzhľadom na pripravované 
budovanie kanalizácie by však bola rekonštrukcia neefektívna, do budúcna je potrebné 
počítať s položením nového asfaltového povrchu a rekonštrukciou miestnych komunikácii. 

 
Chodníky sú vybudované pri ceste II/507 aj pri miestnych komunikáciách obojstranne 

i jednostranne, obec priebežne zabezpečuje rekonštrukcie existujúcich chodníkov 
a v posledných rokoch vybudovala viacero nových. V niektorých frekventovaných úsekoch 
však chodníky chýbajú a mnohé sú v nevyhovujúcom stave. 
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Hromadnú dopravu osôb zabezpečujú SAD Trenčín a SAD Piešťany. 

 
 

4.7 Odpadové hospodárstvo 
 

Obec má uzatvorenú zmluvnú spoluprácu na zber, likvidáciu a zhodnotenie odpadu so 
špecializovanými spoločnosťami. Zber zmesového komunálneho odpadu prebieha 1x za dva 
týždne. Zberajú sa tiež vyseparované zložky – papier a lepenka, sklo, plasty, textil, 
nebezpečné odpady, elektroodpady z domácností, kovy, jedlé oleje a tuky, biologicky 
rozložiteľný odpad. Z biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom nakladajú obyvatelia 
sami – ukladajú ho do kompostérov alebo na kompostoviská, obec im zabezpečuje pri tejto 
činnosti odborné a technické zázemie.  
 
 Obec nemá spracovaný aktuálny program odpadového hospodárstva. 
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5. Služby občianskej vybavenosti, občianska infraštruktúra 
 

5.1 Školstvo 
 

Obec je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou J. M. Hurbana. Subjekt 
sídli v dvoch budovách a je významným prvkom v komunite a kulnúrno-spoločenskom živote 
obce. 
 
 
5.1.1 Základná škola 
 
 V obci sa nachádza Základná škola V škole sa vyučujú žiaci 1. – 9. ročníka. Počet žiakov 
je stabilný. Beckov je školským obvodom tiež pre žiakov 5. - 9. ročníka z obce Kálnica. Kvalita 
dostupnej infraštruktúry je dobrá, budova školy bola v roku 2010 zrekonštruovaná, čím sa 
žiakom zabezpečilo príjemné prostredie a znížila sa energetická náročnosť. Deti majú 
k dispozícií zaujímavý a praktický školský vzdelávací plán, ktorý zabezpečuje 13 pedagógov. 
Škola realizuje viaceré projekty, prostredníctvom ktorých získava dotácie zabezpečujúce 
skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. K dispozícii je školský klub detí a školská 
jedáleň. V čase spracovania dokumentu je v realizácii rekonštrukcia a modernizácia školskej 
kuchyne. O voľný čas žiakov je postarané krúžkovou činnosťou – k dispozícii je celkovo 12 
krúžkov. Škola má telocvičňu a multifunkčné ihrisko. 
 
Vývoj počtu žiakov: 

Školský rok počet detí 

2007/2008 144 

2008/2009 137 

2009/2010 133 

2010/2011 144 

2011/2012 144 

2012/2013 148 

2013/2014 137 

2014/2015 137 

2015/2016 149 

2016/2017 143 

Zdroj: OcÚ 
 
 
5.1.2 Materská škola 
 
 Materskú školu navštevuje v školskom roku 2016/2017 53 detí. Sú rozdelené podľa 
veku do 3 tried a stará sa o ne 6 učiteliek. MŠ bola pôvodne dvojtriedna, kapacita však bola 
nedostatočná, preto boli v r. 2015 prebudované nevyužité priestory ZŠ na 3. triedu, ktorú 
navštevujú predškoláci, aby si zvykali na prostredie školy. Kapacita je naplnená na 100 % 
a v dôsledku očakávaného nárastu záujmu o umiestnenie detí do MŠ v súvislosti 
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s prebiehajúcou výstavbou a stabilizáciou mladých rodín je potrebné pokračovať 
v rekonštrukcii priestorov ZŠ pre potreby MŠ.  
 
  

5.2 Zdravotníctvo 
 
 V obci sa nachádza zdravotné stredisko, v ktorom pôsobí detský lekár, všeobecný 
lekár pre dospelých a stomatológ. V obci sa tiež nachádza lekáreň.  
 

Budova zdravotného strediska je majetkom obce, v roku 2015 prebehla v zariadení 
rekonštrukcia sociálnych zariadení, budova si však vyžaduje rozsiahlejšiu rekonštrukciu, aby 
spĺňala súčasné štandardy. 

 

5.3 Sociálna starostlivosť 
 

Obec poskytuje tieto sociálne služby: stravovanie seniorov, opatrovateľskú službu, 
sociálne poradenstvo, posudkovú činnosť (rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu). 
Vzhľadom na demografické trendy a celospoločenský vývoj stúpajú požiadavky na 
poskytovanie sociálnej starostlivosti. 
 
 

5.4 Kultúra, šport, činnosť spolkov 
 
 Kultúrny a spoločenský život v obci možno považovať za uspokojivý, avšak stále 
s pomerne veľkým potenciálom rozvoja. Zázemie voľnočasovým aktivitám obyvateľov 
poskytujú: 

 futbalové ihrisko,  
 tenisový dvorec 
 multifunkčné ihrisko a telocvičňa základnej školy, 
 kultúrny dom regionálneho významu, 
 knižnica, 
 detské ihriská, 
 Zelená voda, 
 pohorie Považský Inovec, 
 Vážska cyklomagistrála. 

 
Technický stav existujúcej infraštruktúry je vyhovujúci, plánovaný územný rozvoj však 

vytvára požiadavky na jej rozširovanie a skvalitňovanie. 
 
Hlavným organizátorom kultúrno-spoločenského života v obci je obecný úrad, vo 

významnej miere sa na organizovaní týchto podujatí podieľajú organizované 
i neorganizované spolky v obci. Na pravidelne opakujúce sa podujatia vynakladá obec cca 6 
tis. EUR ročne. 
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Prehľad pravidelných kultúrno-spoločenských aktivít v obci 

mesiac Názov aktivity organizátor 

Február 
Fašiangový minifutbal o pohár starostu 
obce;  fašiangová šiška obec 

Apríl Oslobodenie obce; lampiónový sprievod obec 

Apríl Stavanie mája obec 

Máj Deň matiek obec 

Jún Deň detí obec 

Jún Strelecké preteky o pohár starostu obce PZ Hurban 

August Dni obce; udeľovanie cien  obec 

Október Mesiac úcty k starším;  stretnutie seniorov obec 

November Zdobenie adventného venca obec 

December Mikuláš;  mikulášske trhy obec 
Zdroj: OcÚ 

 
V obci pôsobia viaceré spolky, najaktívnejšie z nich sú: dobrovoľný hasičský zbor, 

Obecný športový klub Slovan Beckov - futbalový a kulturistický oddiel, Jednota dôchodcov 
a Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny. Na činnosť spolkov poskytuje obec dotácie vo 
výške cca 9 tis. EUR ročne. 
 

5.6 Služby prispievajúce ku kvalite života 
 
 Obchodno-obslužná vybavenosť zabezpečovaná podnikateľskými subjektmi je 
v súčasnosti vyhovujúca. Predpoklad rastu počtu obyvateľov však vytvára príležitosť pre jej 
rozšírenie.  
 
 Stav verejných priestranstiev je dobrý, časť centrálnej zóny prešla komplexnou 
obnovou, v ktorej sa plánuje pokračovať v lokalite s parkom. 
 

Hromadnú dopravu osôb zabezpečujú SAD Trenčín a SAD Piešťany, intenzita 
premávky spojov do Nového Mesta nad Váhom aj Trenčína je dobrá. Hustota autobusových 
zastávok v obci je postačujúca. 

 
Poštové služby zabezpečuje pošta situovaná priamo v obci. 
 

 
5.7 Cirkev, cintorín 
 
 Podľa údajov SODB z roku 2011 sa 79 % obyvateľov Beckova hlási k niektorej 
z registrovaných cirkví. Z nich ¾ k Rímsko-katolíckej a 22 % k Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania.  
  

V obci sa nachádza rímsko-katolícky farský Kostol sv. Štefana. V obci sa tiež nachádza 
Františkánsky Kostol sv. Jozefa Pestúna, ktorý je súčasťou kláštorného komplexu. 
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 V obci sa nachádza dom smútku a cintorín, na ktorom je vytvorená dostatočná 
rezerva pre pochovávanie aj do budúcnosti. Dom smútku si vyžaduje rekonštrukciu. Hroby na 
židovskom cintoríne sú z obdobia od polovice 17. st. do druhej svetovej vojny. Odvtedy sa na 
cintoríne nepochováva. 

 
 

5.8  Bezpečnosť 
 
 V obci sa z času na čas vyskytujú prípady kriminality a vandalizmu, ktoré sa obec snaží 
eliminovať. Jedným z opatrení vykonaných na zvýšenie bezpečnosti bola rekonštrukcia 
verejného osvetlenia. 
 
 Posledné roky sú na Slovensku charakteristické zvýšenou mierou kriminality, 
v Trenčianskom kraji je počet trestných činov na obyvateľa dlhodobo nadpriemerný 
v porovnaní s celoslovenským priemerom. Z pohľadu narúšania pokojného života v obciach 
sa kriminalita  prejavuje predovšetkým na zneužívaní dôveryhodnosti starších obyvateľov. 
Riziko, že sa stanú obeťami trestných činov je neustálou hrozbou. Preto sa obec snaží pôsobiť 
preventívne a robiť medzi obyvateľmi osvetu. 
 

V obci je DHZ, ktorý sa snaží prostredníctvom preventívnej činnosti predchádzať 
zásahom. Pre prípad potreby zásahu je plne vybavený a akcieschopný.  
 
 

5.9 Bývanie, výstavba 
 
 Prevládajúcou funkciou obce je bývanie. Špecifikom sú obmedzenia vyplývajúce zo 
zákona o ochrane pamiatkového fondu, ktoré sa týkajú zásahov do hmotnej podstaty 
objektov v pamiatkovej zóne.  
 

V roku 2011, keď sa konalo sčítanie obyvateľov, domov a bytov, bolo v obci 444 
domov, 84 z nich bolo neobývaných, z týchto bolo 45 určených na rekreáciu, ostatné boli 
neobývané z iných dôvodov. 
 
Domy v obci v čase SODB v r. 2011 

Domy spolu 444 

Z toho Obývané 359 

Podľa typu Rodinné domy 340 

Bytové domy 9 

Iné 7 

Podľa vlastníctva Fyzické osoby 328 

Štát 0 

Obce 1 

Iné právnické osoby 1 

Kombinácia vlastníkov 11 

Iné 4 

Podľa obdobia 
výstavby 

Do r. 1945 71 

1946-1990 205 

1990-2000 22 

Od 2001 40 

Zdroj: ŠÚ SR 
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 Potenciál pre ďalší rozvoj bytovej výstavby je definovaný v územnom pláne, ktorý bol 
spracovaný v r. 2006 a aktualizovaný viacerými doplnkami. V rámci Územného plánu sa 
počíta s  výstavbou nadväzujúcou na súčasné zastavané územie. Vymedzuje tiež plochy 
občianskej vybavenosti, športu, rekreácie, plochy na podnikanie, poľnohospodárstvo 
a verejnú zeleň. 
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6. Hospodárstvo 
 

6.1 Majetok a hospodárenie obce, miestna samospráva 
 

Na ekonomickom rozvoji obce sa významnou mierou podieľa miestna samospráva 
prostredníctvom využívania majetku a disponibilných finančných prostriedkov. 
 
 Obec hospodári s rozpočtom: 
 

  2016 2017 2018 (plán) 2019 (plán) 

Príjmy         1 503 954,00            1 126 282,00            1 091 278,00            1 075 728,00    

Bežné         1 143 705,04            1 069 506,00            1 042 502,00            1 031 952,00    

Kapitálové            212 570,40          

Finančné            145 178,56                 54 776,00                 46 776,00                 46 776,00    

ZŠ s MŠ                 2 500,00                    2 000,00                    2 000,00                    2 000,00    

Výdavky         1 503 954,00            1 126 282,00            1 091 278,00            1 075 728,00    

Bežné            581 146,59               502 813,60               490 154,00               480 894,00    

Kapitálové            123 466,90                 59 348,40                 43 654,00                 37 364,00    

Finančné            262 873,75                 46 776,00                 46 776,00                 46 776,00    

ZŠ s MŠ            536 466,76               517 344,00               510 694,00               510 694,00    

Zdroj: OcÚ 

 
 
 Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy hodnotí celkové finančné zdravie za roky 
2012-2015 nasledovne: 

 
Zdroj: hospodarenieobci.sk 

  
Výkon obecnej správy riadi starosta obce, o základných otázkach života obce 

rozhoduje 9 členné obecné zastupiteľstvo. Organizačnú, ekonomickú a technickú agendu 
zabezpečuje obecný úrad, ktorý má 6 zamestnancov a hlavná kontrolórka.  

 
Prenesený výkon činností zo štátu na samosprávu v oblasti stavebného poriadku, 

pôžičiek pre občanov, právnické osoby a obce z Štátneho  fondu rozvoja bývania, odborná 
pomoc pre obce, školy a školské zariadenia prostredníctvom školského úradu a tzv. 
originálne kompetencie obce v činnosti opatrovateľskej služby zabezpečuje Spoločný úrad 
samosprávy Nové Mesto nad Váhom, ktorý zabezpečuje tieto činnosti pre 31 obcí. 
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Budova obecného úradu je vo vyhovujúcom technickom stave. 
 
Informovanosť obec zabezpečuje prostredníctvom úradnej tabule, webovej stránky a 

tlačeného periodika Beckovské noviny. 
 
 

6.2 Cestovný ruch 
 

Kultúrne a historické dedičstvo, prírodné podmienky a kvalitné životné prostredie sú 
predpokladom pre rozvoj cestovného ruchu a turizmu. Cestovný ruch, rekreácia a turizmus 
sú založené na rekreačnom potenciáli, ktorým katastrálne územie obce disponuje a, 
samozrejme, aj na potenciáli, ktorý poskytuje celá oblasť a vytvára vhodné predpoklady pre 
hospodársky rozvoj obce. 

 
V súvislosti s rozvojom cestovného ruchu je potrebné podporovať aj historicko-

kultúrny kontext v rámci poznávacej turistiky. Obec Beckov má mimoriadne predpoklady pre 
úspešný rozvoj cestovného ruchu, resp. prímestskej rekreácie. Rozvoj pobytovej turistiky je 
obmedzený ponukou základných služieb. 

 

6.2.1 Poznávací turizmus – historické dedičstvo 
 Do časti poznávací turizmus – historické dedičstvo sú zaradené hlavné pamiatky, 
ktoré sa nachádzajú v pamiatkovej zóne. Tieto pamiatky sú určené pre návštevníkov všetkých 
vekových kategórií, ktorí majú záujem o históriu a spoznávanie kultúrneho dedičstva. 
Predovšetkým ide o Beckovský hrad, ktorý je vo vlastníctve obce, ktorá intenzívne pracuje na 
jeho obnove. Výbornou formou prezentácie histórie sú rôzne podujatia na hrade vrátane 
Beckovských slávností, ktoré každoročne do obce prilákajú množstvo návštevníkov. 
 

6.2.2 Pobyt/rekreácia pri vode 
 Patrí sem najmä umelá vodná nádrž Zelená Voda, ktorá je pozostatkom banskej ťažby 
štrkov a piesku. Návštevnosť Zelenej vody na účely rekreácie pri vode je najmä v letných 
mesiacoch. Zelená voda sa nachádza v katastroch Nového Mesta nad Váhom, Beckova 
a Trenčianskych Bohuslavíc. V roku 2014 bola pre toto územie spracovaná urbanistická 
štúdia. 
 

6.2.3 Pobyt/rekreácia v lesnom prostredí 
 Vhodné podmienky pre túto formu cestovného ruchu vytvára blízkosť Považského 
Inovca – ide hlavne o pešiu turistiku a cykloturistiku. Beckov je súčasťou regiónu s hustou 
sieťou značených turistických a cyklistických trás. 
 

6.2.4 Cirkevný/duchovný turizmus 
 Podmienky pre túto formu turizmu vytvára františkánsky kláštor, ktorý poskytuje 
zázemie pre duchovné cvičenia a tábory. 
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6.2.5 Ubytovacie a stravovacie služby pre návštevníkov 
 V obci sa nachádzajú dve ubytovacie zariadenia – jedno s reštauráciou a jedno typu 
ubytovania v súkromí s raňajkami a jedna reštaurácia. Špecifickým zariadením, ktoré ponúka 
ubytovacie služby je kláštor. 
 
 

6.3 Pôdohospodárstvo a poľnohospodárstvo 
 
Významnú úlohu v pôdohospodárstve a poľnohospodárstve obce zohráva Farma 

Beckov, ktorá vznikla v r. 1993 rozdelením Poľnohospodárskeho družstva Kálnica-Beckov. 
Rastlinná výroba je zameraná okrem produkcie potravín na produkciu krmovín pre dobytok, 
pre ktorý zabezpečuje kvalitné pasienky. V r. 2013 bol ukončený dlhoročný chov ošípaných 
a farma sa začala venovať chovu hovädzieho dobytka na mäso, ktoré predáva. Za inovatívny 
prístup možno považovať využitie 12 ha areálu farmy na výsadbu ovocných stromov. Ovocie 
sa spracováva na Morave a vyrábajú sa z neho mušty a pyré.  

Okrem toho na území obce hospodária 2 súkromne hospodáriaci roľníci. 
 
 Lesy tvoria 1/3 pôdneho fondu obce. Obhospodaruje ich Urbárska spoločnosť Lašid 
Beckov. 
 
 Poľovný revír na území obce obhospodaruje Poľovné združenie Hubert Beckov, ktoré 
tiež prevádzkuje vlastnú poľovnú strelnicu. 
 

6.4 Podnikateľská sféra 
 
V čase spracovania dokumentu malo v obci sídlo 133 podnikateľských subjektov. 

Počet živnostníkov z krátkodobého hľadiska poklesol, v súčte s právnickými osobami však 
počet subjektov stagnuje, čo možno hodnotiť ako udržateľný počet subjektov pre danú 
lokalitu.  

  



Návrh dokumentu na interné pripomienkovanie Program rozvoja obce Beckov do roku 2023 

 

31 
 

SWOT analýza 
 
Silné stránky 

 Atraktívne historické a prírodné prostredie 

 Stabilný počet obyvateľov 

 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov 

 Zvyšovanie úrovne zamestnanosti obyvateľov 

 Stav väčšiny objektov občianskej vybavenosti 

 Dostupnosť služieb občianskej vybavenosti 

 Separácia odpadu 

 Dobrá dostupnosť obce verejnou autobusovou dopravou 

 Aktívne spolky 

 Intenzita kultúrno-spoločenských podujatí 

 Napojenosť obce na značené cyklotrasy a turistické trasy 

 Dobré hospodárenie obce 

 Partnerstvo na lokálnej a cezhraničnej úrovni 

 Využívanie dotácií a grantov 

 Stabilizované podnikateľské subjekty 

 Uspokojivá dostupnosť tovarov a služieb vzhľadom na veľkosť obce 

 Spracovaný územný plán 

 Dobrá pripravenosť rozvojových zámerov obce 

 Slabé stránky 

 Nepriaznivá veková štruktúra obyvateľov 

 Nevybudovaná kanalizácia 

 Zlá kvalita vody a nízka výdatnosť vodného zdroja 

 Zlá kvalita povrchu niektorých úsekov vozoviek a chodníkov (chýbajúce chodníky) 

 Stav niektorých obecných budov a verejných priestranstiev 

 Nízka kapacita MŠ 

 Chýba zariadenie pre seniorov 

 Nevyužitý potenciál rekreačno-oddychovej zóny na Zelenej vode. 

Príležitosti 

 Zvyšovanie počtu obyvateľov 

 Komerčné využívanie hradu 

 Budovanie turistickej infraštruktúry (cyklotrasy, náučný chodník, stravovacie, ubytovacie zariadenia,...) 

 Spolupráca s okolitými obcami, zintenzívňovanie a nadväzovanie partnerstiev 

 Rozvoj voľnočasových aktivít 

 Skvalitnenie propagácie obce 

 Vodný zdroj v časti Ostredky 

 

Ohrozenia 

 Povodne 

 Ľahostajnosť k životnému prostrediu 

 Ľahostajnosť zo strany externých subjektov k rozvoju obce 

 Porušenie stability lesných porastov 

 Výdavky spojené so zvyšujúcim sa počtom obyvateľov rastúce rýchlejšie ako príjmy 

 Nedostupnosť cudzích zdrojov (napr. EÚ) 

 Nedostatok vlastných zdrojov 
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Strategická časť 
 

Rozvojová vízia obce 
 
Rozvojová vízia obce predstavuje zidealizované predstavy o tom, ako by obec 

v dlhodobom horizonte mala vyzerať, ako by mali jej obyvatelia v nej žiť, ako by sa mali 
v obci cítiť, akú kvalitu života by im obec mala v budúcnosti ponúknuť. Je to vízia 
predovšetkým pre ekonomicky aktívnu a mladú generáciu obce, ale i vízia pre pokojný 
a zabezpečený život občanov v poproduktívnom veku.  

 
Predstava alebo rozvojová vízia obce je prvým krokom pre stanovenie žiadaných 

rozvojových potrieb a vo vecnej rovine slúži na stanovenie dlhodobých i krátkodobých cieľov, 
priorít a opatrení, ktoré sa v  programovom dokumente obce ďalej rozpracovávajú do 
konkrétnej vecnej podoby.  
 

Obec Beckov bude príjemným miestom pre život. 
Obyvatelia budú mať k dispozícii kvalitnú občiansku vybavenosť a technickú 
infraštruktúru, vďaka čomu bude zabezpečená ich bezpečnosť a pohodlie. 
Budú využité všetky silné stránky, ktoré obec má – predovšetkým výhodná 

geografická poloha a dopravná dostupnosť.  
Jedinečné kultúrne dedičstvo, prírodné bohatstvo a kvalitné životné prostredie 

budú zachované, vďaka čomu bude obec zaujímavým miestom pre turistov 
a návštevníkov. 

 

 

Stanovenie faktorov rozvoja a disparít 
 

Výsledkom SWOT analýzy je stanovenie faktorov rozvoja a disparít. 
 
Za faktory rozvoja obce sa stanovili tieto: 

  Stabilizovaní podnikatelia 

  Prebiehajúca výstavba 

  Historický a prírodný potenciál 
 
Kľúčové disparity, ktoré môžu mať negatívny dopad na rozvoj obce, sú predovšetkým: 

  Udržateľnosť kvality zložiek životného prostredia 

  Rezervy v poskytovaní služieb  

  Nedostatok finančných zdrojov (vlastných a dotačných) 
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Stanovenie cieľov a priorít 
 
Vízia pokrýva tri oblasti života obce – sociálnu, hospodársku a environmentálnu. Na 

základe zistených faktorov rozvoja a disparít boli pre naplnenie vízie stanovené strategické 
ciele rozvoja. Východiskom pre plnenie strategických cieľov dlhodobého rozvoja je 
stanovenie priorít.  
 

 
 
 
 

  

Prioritná oblasť 
SOCIÁLNA 

Strategický cieľ 1: 
Poskytovať kvalitné 

služby pre život 
obyvateľov 

Priorita 1.1 Služby 
charakteru občianskej 

vybavenosti 

Priorita 1.2 
Zachovanie hodnôt a 

život v komunite 

Prioritná oblasť  
HOSPODÁRSKA  

Strategický cieľ 2: 
Trvaloudržateľne 

využívať  vnútorné 
zdroje obce 

Priorita 2.1 
Hospodársky rozvoj 

Priorita 2.2 Ochrana a 
kvalita životného 

prostredia 

Priorita 2.3 Stav 
majetku a 

infraštruktúra 

Prioritná oblasť  
ENVIRONMENTÁLNA 
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Programová časť 
 

Programová časť nadväzuje na priority stanovené v strategickej časti. V procese 
spracovania programovej časti boli stanovené opatrenia a aktivity v rámci jednotlivých priorít 
tak, aby ich vykonanie prispelo k naplneniu cieľov.  
 

Priorita 1.1 Služby občianskej vybavenosti 
 
Opatrenia Aktivity 

1.1.1 Poskytovanie kvalitných služieb 
sociálnej starostlivosti, zdravotnej 
starostlivosti a podpora zdravého 
životného štýlu 

1.1.1.1 Zabezpečovať podmienky pre dostupnosť 
zdravotnej starostlivosti v zdravotnom stredisku 

1.1.1.2 Zabezpečovať v spolupráci s okolitými obcami 
podmienky pre dostupnosť sociálnej starostlivosti 

1.1.1.3 Propagovať predchádzanie chorobám a zdravý 
životný štýl 

1.1.2 Podpora skvalitňovania vzdelávania 
a zlepšovanie prístupu 
k predprimárnemu a primárnemu 
vzdelávaniu a podpora podnetov 
pre celoživotné vzdelávanie 
 

1.1.2.1 Zvýšenie kapacity MŠ 

1.1.2.2 Skvalitňovať materiálno-technické vybavenie  
základnej a materskej školy 

1.1.2.3 Vykonávať činnosti súvisiace s celoživotným 
vzdelávaním obyvateľov 

1.1.2.4 Propagovať činnosť knižnice a zabezpečovať 
zaujímavý knižničný fond 

1.1.3 Zachovanie bezpečnosti 
 

1.1.3.1 Bezpečnostná zóna centra obce 

1.1.3.2 Zabezpečovať akcieschopnosť hasičského zboru 

1.1.3.3 Predchádzať kriminalite 

1.1.3.4 Vykonávať činnosti súvisiace s predchádzaním 
negatívnych následkov prírodných živlov a ich 
odstraňovaním 

1.1.4 Udržanie a skvalitnenie dostupnosti 
siete obchodov a služieb 

1.1.4.1 Zabezpečovať dostupnosť základných tovarov pre 
obyvateľov 

 
 
Zdôvodnenie zvolených opatrení  
 

Opatrenie 1.1.1:  Poskytovanie kvalitných služieb sociálnej starostlivosti, zdravotnej 
starostlivosti a podpora zdravého životného štýlu 
  
 Vzhľadom na vekovú štruktúru obyvateľstva, jeho väzbu na lokalitu, v ktorej prežili 
celý život, sa začne zvyšovať dopyt po poskytovaní sociálnej starostlivosti, preto je 
nevyhnutné zabezpečenie kvalitnej úrovne týchto služieb. Nevyhnutné je tiež zvyšovanie 
povedomia obyvateľstva o prevencií chorôb a o zdravom životnom štýle a rozvoj nových 
foriem zdravotnej starostlivosti – hospicová starostlivosť, komunitná starostlivosť, 
hipoterapia a pod. Rovnako je potrebné zabezpečovať kvalitné priestorové a materiálno-
technické zázemie pre poskytovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti. 
 

Opatrenie 1.1.2: Podpora skvalitňovania vzdelávania a zlepšovanie prístupu 
k predprimárnemu a primárnemu vzdelávaniu a podpora podnetov pre celoživotné 
vzdelávanie 
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Predprimárne a primárne vzdelávanie má význam nielen pre deti, ale dostupnosť 
zariadení napomáha rodičom pri zosúlaďovaní súkromného a pracovného života.  
 

Opatrenie 1.1.3: Zachovanie bezpečnosti 
 

 Úroveň kvality života je úzko prepojená s pokojom a pohodou obyvateľov, preto je 
nevyhnutné vykonávať aktivity zamerané na prevenciu kriminality, rizík požiarov a rizík 
z prírodných katastrof. 

 
Opatrenie 1.1.4 Udržanie a skvalitnenie dostupnosti siete obchodov a služieb 
 
 Služby aj toho najšpecifickejšieho charakteru, pokiaľ nie sú dostupné priamo v obci, 
môžu obyvatelia síce nájsť vo väčších sídlach, kam obyvatelia dochádzajú za prácou, ale 
z pohľadu starších ľudí a obyvateľov, ktorí denne nedochádzajú do mesta možno odporúčať 
vykonávať aktivity na zabezpečenie dostupnosti týchto služieb. 
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Priorita 1.2: Zachovanie hodnôt a život v komunite 
 
Opatrenia Aktivity 

1.2.1 Organizovanie a podpora 
organizovania kultúrnych, 
spoločenských a športových 
podujatí a voľnočasových aktivít 

1.2.1.1 Usporiadavať kultúrno-spoločenské podujatia 

1.2.1.2 Usporiadavať športové a voľnočasové aktivity 

1.2.1.3 Integrovať marginalizované skupiny do kutúrno-
spoločenského života obce 

1.2.1.4 Podporovať činnosti záujmových združení a spolkov 

1.2.1.5 Prezentovať a podporovať prezentáciu folklóru, 
tradícií i modernej kultúry 

1.2.2 Zachovanie 
kultúrneho, historického a 
prírodného dedičstva 

1.2.2.1 Vykonávať a podporovať vykonávanie činností 
súvisiacich so zachovaním kultúrneho, historického 
a prírodného dedičstva 

1.2.3 Zabezpečenie koordinovaného 
rozvoja a vytváranie partnerstiev 

1.2.3.1 Spracovať a udržiavať aktuálnosť rozvojových 
dokumentov 

1.2.3.2 Vytvárať a udržiavať partnerstvá 

1.2.4 Budovanie a rekonštrukcia 
verejných plôch, priestranstiev, 
oddychových zón v intraviláne a  
extraviláne obce 

1.2.4.1 Úprava a budovanie verejných plôch 

1.2.4.2 Rekonštrukcia/ Revitalizácia parku 

1.2.4.3 Úprava a budovanie športovísk a detských ihrísk 

 
 
Zdôvodnenie zvolených opatrení  
 

Opatrenie 1.2.1: Organizovanie a podpora organizovania kultúrnych, spoločenských 
a športových podujatí  a voľnočasových aktivít  
 
 Zapájanie obyvateľov do spoločenských aktivít je základným predpokladom pre 
oživenie spoločenského života v obci a vytvorenie vhodnej „klímy“ pre ďalšie spoločenské 
a ekonomické aktivity. Je predpokladom pre úspešnú implementáciu rozvojových programov 
a zapojenie obyvateľstva do realizácie konkrétnych aktivít. Záujmové združenia a spolky 
tvoria významný prvok v živote každej komunity na vidieku, prispievajú k socializácii 
obyvateľov a v neposlednom rade prostredníctvom konkrétnych aktivít prispievajú 
k reprezentácii obce. 
 

Opatrenie 1.2.2: Zachovanie kultúrneho, historického a prírodného dedičstva  
 
 Kultúrne, historické a prírodné dedičstvo je jedným z prvotných vnútorných zdrojov 
rozvoja. Je základom  pre zvyšovanie záujmu o obec a takisto je základom identity 
a svojráznosti. Zachovanie dedičstva je možné prezentáciou územia napríklad 
prostredníctvom festivalov, výstav, publikácií, audiovizuálnych diel, náučných chodníkov. 
 

Opatrenie 1.2.3: Zabezpečenie koordinovaného rozvoja a vytváranie partnerstiev 
 
 Pre napĺňanie rozvojového potenciálu obce je nevyhnutné jeho personálne, technické 
materiálne a finančne zabezpečenie. Potrebné je tiež spracovanie a udržiavanie aktuálnosti 
rozvojových dokumentov a projektovej dokumentácie vzťahujúcich sa k jednotlivým 
opatreniam. V tejto súvislosti je potrebné zamerať sa v prvom rade na zabezpečenie 
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aktuálnosti projektovej dokumentácie vybudovania kanalizácie v obci, keďže technológie 
projektované v pôvodnej sú zastaralé. 
 
 Pre koordinovaný rozvoj potrebné tiež nadväzovanie partnerstiev s obcami v okolí, so 
subjektmi samosprávy regionálnej úrovne, so subjektmi poskytujúcimi odborné poradenstvo 
a tiež udržiavanie partnerstiev cezhraničného a medzinárodného charakteru. 
 

Opatrenie 1.2.4: Budovanie a rekonštrukcia verejných plôch, priestranstiev, oddychových 
zón v intraviláne a  extraviláne obce 
 
 Opatrenie má prispieť k  renovácii a rozvoju dediny a k zvyšovaniu jej atraktivity. 
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Priorita 2.1: Hospodársky rozvoj 
 
Opatrenia Aktivity 

2.1.1 Podpora záujemcov o podnikanie 
a existujúcich podnikateľov 

2.1.1.1 Spolupracovať so súkromným sektorom 

2.1.1.2 Viesť databázu plôch a objektov vhodných na 
podnikanie 

2.1.1.3 Vytvárať nové pracovné miesta 

2.1.2 Rozvoj tradičných výrob 2.1.2.1 Rozvíjať výroby tradičné pre lokalitu 

2.1.3 Rozvoj poľnohospodárstva 
s dôrazom na biologickú 
rozmanitosť, prírodné a kultúrne 
dedičstvo vidieka 

2.1.3.1 Rekonštrukcie, modernizácia poľnohospodárskych 
podnikov 

2.1.3.2 Orientácia na extenzívne poľnohospodárstvo 

2.1.4 Tvorba a údržba produktov 
cestovného ruchu, podpora 
turistickej infraštruktúry 

2.1.4.1 Zatraktívňovať územie obce pre turistov 

2.1.4.2 Spolupracovať s okolitými sídlami pri tvorbe 
produktov cestovného ruchu 

2.1.5 Marketing obce 2.1.5.1 Efektívne komunikovať s občanmi 

2.1.5.2 Propagovať obec navonok 

 
 
Zdôvodnenie zvolených opatrení  
 

Opatrenie 2.1.1: Podpora záujemcov o podnikanie a existujúcich podnikateľov 
 
 Partnerstvo verejného a súkromného sektoru je jedným z najvýznamnejších 
partnerstiev, ktoré má vplyv na sociálno-ekonomický rozvoj  obce, preto je nevyhnutné 
budovanie spolupráce na tejto úrovni. Dôležité je tiež klásť dôraz na vytváranie pracovných 
miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. 
 

Opatrenie 2.1.2: Rozvoj tradičných výrob 
 
 Prevádzky tradičných remeselných výrob a služieb charakteristických pre obec zanikli, 
sú však významným faktorom atraktivity obce. Preto je vhodné usmerniť záujemcov 
k vykonávaniu takýchto aktivít. 
 

Opatrenie 2.1.3: Rozvoj poľnohospodárstva s dôrazom na biologickú rozmanitosť, prírodné 
a kultúrne dedičstvo vidieka 
 
 Je nevyhnutné podporovať obyvateľov so vzťahom k poľnohospodárstvu a subjekty 
zaoberajúce sa poľnohospodárstvom a motivovať ich k diverzifikácii poľnohospodárskych 
činností. Realizácia tohto opatrenia prispeje k atraktívnosti obce i vo vzťahu k rozvoju 
turizmu. 
 V rámci opatrenia je potrebné brať ohľad i na fyzicky a morálne opotrebovanú 
poľnohospodársku techniku a technológie.  
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Opatrenie 2.1.4: Tvorba a údržba produktov cestovného ruchu, podpora turistickej 
infraštruktúry 
 
 V obci sú vytvorené výborné podmienky pre produkty cestovného ruchu zamerané 
na: 

 poznávanie, 

 cykloturistiku, 

 pešiu turistiku,  

 agroturistiku, 

 bežecké lyžovanie 

 poľovníctvo, 

 rybárstvo, 

 jazdectvo. 
 
Na základe analýzy vnútorné zdroje obce – kultúrny, historický a prírodný potenciál - 

vytvárajú predpoklady pre rozvoj turizmu v kontexte väčšieho celku – stredného Považia a 
Ponitria. 
 

Opatrenie 2.1.5: Marketing obce 
 
 Atraktívnosť obce nie je len naplnením cieľov, ale aj vhodne zvolenej propagácie 
a prezentácie činností obyvateľom a ostatným cieľovým skupinám (podnikatelia, návštevníci, 
partnerské obce a inštitúcie) osobne, prostredníctvom printových a elektronických médií. 
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Priorita 2.2: Ochrana a kvalita životného prostredia 
 
Opatrenia Aktivity 

2.2.1 Ochrana a využívanie vôd 2.2.1.1 Zabraňovanie znečisteniu spodných a povrchových 
vôd 

2.2.1.1a Vybudovanie kanalizácie 

2.2.1.2 Zabezpečenie kvalitnej pitnej vody využitím VZ 
Ostredky 

2.2.1.2 Zabraňovanie vodnej erózii a spomaľovanie odtoku 
vody z územia 

2.2.2 Ochrana ovzdušia 2.2.2.1 Využívanie obnoviteľných zdrojov energie 

2.2.3 Zlepšenie a rozvoj odpadového 
hospodárstva 

2.2.3.1 Predchádzanie vzniku odpadov 

2.2.3.2 Znižovanie podielu odpadu zneškodňovaného 
skládkovaním a zvyšovanie podielu 
vyseparovaného odpadu  

2.2.4 Ochrana, zlepšenie a obnova 
prírodného prostredia 

2.2.4.1 Zachovanie rozmanitosti prírodných druhov 

2.2.4.2 Ochrana cenných lokalít 

2.2.4.3 Trvaloudržateľné hospodárenie v lesoch 

 
 
Zdôvodnenie zvolených opatrení  
 

Opatrenie 2.2.1: Ochrana a  využívanie vôd 
 
 V obci nie je vybudovaná kanalizácia. Takto hrozí znečistenie spodných vôd, ktoré 
môže mať nezvratné následky na zdraví obyvateľstva a vyváženom prírodnom prostredí. 
Realizácia aktivity nie je možná bez úzkej súčinnosti s TVK, a. s. a úspechu pri žiadaní 
o dotačné zdroje. 

Kvalita a výdatnosť vodného zdroja je nedostatočná, je potrebné sprevádzkovanie 
vodného zdroja v časti Ostredky. 
 Zo skúseností v minulosti je tiež nevyhnutné zaoberať sa problematikou vodného 
hospodárstva z pohľadu negatívneho dopadu zvýšenej hladiny vodných tokov, ktoré sa 
prejavujú ničivo. 
 

Opatrenie 2.2.2: Ochrana ovzdušia 
 
 Kvalita ovzdušia nie je hodnotená ako slabá stránka, nemožno to však považovať za 
impulz k nevykonávaniu žiadnych aktivít smerujúcich k ochrane ovzdušia. 
 

Opatrenie 2.2.3: Zlepšenie a rozvoj odpadového hospodárstva 
 
 Odpadové hospodárstvo je riešené komplexne, vrátane separácie odpadov, vhodným 
by bolo zintenzívnenie riešenia problematiky BRKO a osvetovej a propagačnej činnosť na 
podporu separovaného a množstevného zberu odpadu, vykonávať aktivity súvisiace 
s prevenciou pred čiernymi skládkami... 
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Opatrenie 2.2.4: Ochrana, zlepšenie a obnova prírodného prostredia 
 
 V rámci opatrenia je potrebné vykonávať aktivity na ochranu, zlepšenie a obnovu 
prírodného prostredia.  
 
 

Priorita 2.3: Stav majetku a infraštruktúra 
 
 

Nevyhnutné je vykonať rekonštrukcie budov verejného aj súkromného majetku. 
Estetické hľadisko mnohokrát nezodpovedá súčasným štandardom a zlý technický stav neraz 
ohrozuje zdravie užívateľov, v krajných prípadoch i okoloidúcich. Nezanedbateľným je tiež 
hľadisko ekonomickej a energetickej efektívnosti budov.  
  

Rozvoj bytovej výstavby je tiež nevyhnutný z hľadiska vekovej štruktúry a počtu 
obyvateľov.  

 
Táto priorita zahŕňa aj problematiku inžinierskych sietí a dopravy. Bez ich vyhovujúcej 

úrovne nie je možné uvažovať o plnohodnotnom sociálnom a ekonomickom rozvoji. 
 
Opatrenia Aktivity 

2.3.1 
Výstavba, rekonštrukcia, opravy 
a modernizácia budov, ich 
efektívne využívanie 

2.3.1.1 Rekonštrukcia kuchyne ZŠ s MŠ 

2.3.1.2 Rekonštrukcia domu smútku 

2.3.1.3 Zvýšenie využiteľnosti budov 

2.3.2 Rozvoj bytovej výstavby 2.3.2.1 Výstavba v súlade s územným plánom 

2.3.3 Budovanie, rekonštrukcie, opravy a 
údržba ciest, miestnych 
komunikácií, chodníkov a cyklociest 

2.3.3.1 Rekonštrukcia a budovanie miestnych komunikácií 
pod správou obce  

2.3.3.1a Opravy a rekonštrukcia miestnych a účelových 
komunikácií 

2.3.3.2 Rekonštrukcia chodníkov 

2.3.3.3 Budovanie chodníkov 

2.3.3.4 Budovanie a rekonštrukcia ostaných komunikácií 

2.3.3.5 Budovanie cyklociest 

2.3.4 Budovanie a rekonštrukcia 
rozvodov a infraštruktúry 

2.3.4.1 Budovanie a rekonštrukcia rozvodov infraštruktúry 

2.3.4.1a Modernizácia verejného rozhlasu 

 
 
Zdôvodnenie zvolených opatrení  
 

Opatrenie 2.3.1: Výstavba, rekonštrukcia, opravy a modernizácia budov, ich efektívne 
využívanie 
 
 Výsledkom opatrenia je vytvorenie zázemia pre kvalitné a energeticky efektívne 
poskytovanie služieb občianskej vybavenosti i efektívne využívanie v súčasnosti nevyužitých 
domov (bez ohľadu na vlastníkov) 
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Opatrenie 2.3.2: Rozvoj bytovej výstavby 
 
 Bytová výstavba je jednoznačnou príležitosťou pre trvaloudržateľný demografický 
vývoj v obci. Vhodné je zamerať sa tak na individuálnu bytovú výstavbu ako aj na výstavbu 
bytov. Treba však citlivo zvažovať stavebný projekt takýchto aktivít, aby nebol narušený 
vidiecky charakter obce. 
  

Opatrenie 2.3.3: Budovanie, rekonštrukcie, opravy a údržba ciest, miestnych 
komunikácií, chodníkov a cyklociest 
 
 Cestná sieť si vyžaduje vykonanie aktivít zabezpečujúcich požiadavky na kvalitu 
z pohľadu podnikateľov, turistov a v neposlednom rade požiadavky na zdravie a bezpečnosť 
obyvateľov. Aktivity musia obsiahnuť všetky cestné triedy a takisto úžitkové komunikácie. 
 

Opatrenie 2.3.4: Budovanie a rekonštrukcia rozvodov a infraštruktúry 
 
 Dostupnosť inžinierskych sietí (okrem kanalizácie) a rozvodov  možno hodnotiť ako 
veľmi dobrú. Problémy však môžu vzniknúť v dôsledku fyzického opotrebovania rozvodov, 
preto je nevyhnutné tomuto stavu predchádzať a:  

 postupne zamieňať vzdušne vedené rozvody za podzemné, 

 znižovať energetickú náročnosť verejného osvetlenia, 

 budovať nové rozvody – týka sa predovšetkým prípravy bytovej výstavby.   
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Realizačná časť 
 

Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie programu 
 
 Vzhľadom na veľkosť obce a finančné možnosti realizáciu programu zastrešuje po 
manažérskej stránke starosta obce, ktorý je zároveň členom skupiny pre realizáciu programu 
rozvoja. 
 
 Jednotlivé aktivity budú po organizačnej stránke v závislosti od ich náročnosti 
zabezpečované buď priamo obcou alebo manažované externe. 
 
 

Monitorovanie a hodnotenie plnenia programu 
 
 Merateľné ukazovatele sú podporným mechanizmom na sledovanie plnenia 
programu. Slúžia na priebežnú kontrolu a sú zvolené tak, aby pokrývali celú škálu opatrení 
a pri kontrole ich plnenia bolo zjavné napredovanie v dosahovaní cieľa, prípadne mohli byť 
odhalené odchýlky od jeho dosiahnutia. 
  
Monitoring ukazovateľov 

Ukazovateľ Jednotka Periodicita hodnotenia Počiatočná 
hodnota 2016 

Cieľová hodnota 
2023 

Počet obyvateľov obce počet 1x ročne 1353 1400 

Počet aktivít/projektov 
zameraných na 
zvýšenie kvality života 
v obci 

počet 1x ročne 0 7 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Vecný a časový harmonogram 
 
  

Vecný a časový harmonogram realizácie programu podľa jednotlivých opatrení je 
spracovaný do tabuľkovej formy – akčného plánu. Akčný plán obsahuje všetky opatrenia 
a aktivity zo strategickej časti. Za každú aktivitu je zodpovedný určitý subjekt. Aktivity, za 
ktorých realizovanie je zodpovedný samotný obecný úrad a zároveň je v čase schválenia 
dokumentu známy ich termín realizácie a finančný rámec, obsahujú aj tieto informácie. 
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Akčný plán 

 
Pokračovanie na ďalšej strane 
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Finančná časť 
 
 

Na vykonanie jednotlivých opatrení tak, aby mohli byť do roku 2023 prostredníctvom 
naplnenia priorít naplnené strategické ciele obce, bude potrebných takmer 6,8 mil. EUR. 
V tejto sume sú započítané aj náklady na inštitucionálne a organizačné zabezpečenie 
realizácie aktivít. Na vykonanie všetkých aktivít je potrebné zabezpečiť viaczdrojové 
financovanie, pretože obec je schopná podieľať sa na financovaní z vlastných zdrojov vo 
výške cca 10,4 % tejto sumy. 

 
Finančná náročnosť na vykonanie opatrení pre dosiahnutie cieľov je rozpracovaná do 

indikatívneho finančného plánu. Indikatívny finančný plán vychádza z indikatívneho 
harmonogramu realizácie aktivít programu/projektov. 
 
Indikatívny finančný plán 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 
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Indikatívny harmonogram realizácie aktivít programu/projektov 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

.
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Použité zdroje 
 

 www.obecbeckov.sk 

 Územný plán obce 

 www.statistics.sk 

 www.hiking.sk 

 www.pamiatky.sk 

 www.sopsr.sk 

 www.podnemapy.sk 

 www.tsk.sk 

 www.mindop.sk 

 www.minv.sk 

 jaspi.justice.gov.sk 

 www.seas.sk 

 www.orsr.sk 

 www.zrsr.sk 

 www.booking.com 
 


