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Cie  1:  
Vytvor i  podmienky pre dobudovanie dopravnej  a technickej  vybavenosti obce. 
 
Zámer Nosite  Zdroje financovania Prepojenie 

na národné 
 progr .dokumenty 

as realizácie 
potrebné fin.zdroje 

Spolupráca, 
par tnerstvá 

Dobudovanie 
kanaliza�nej siete 

Obec  
BVS,a.s. 

ERDF-Európsky fond 
regionálneho rozvoja 
Národný rozvojový plán 
Vlastné zdroje  

Národný rozvojový plán 
(sektorový opera�ný 
program Základná 
infraštruktúra 

Realizácia po 
zabezpe�ení 
projektovej prípravy 
Potreba fin. zdrojov 
pod�a realiza�ného 
projektu  

BSK 

Vytvori� podmienky 
pre úpravy miestnych 
križovatiek v obci, 
a skvalitnenie a dobu-
dovanie miestnych 
komunikácií a 
chodníkov  
 

Obec 
BSK 

ERDF-Európsky fond 
regionálneho rozvoja 
Národný rozvojový plán 
Vlastné zdroje  

Národný rozvojový plán 
(sektorový opera�ný 
program Základná 
infraštruktúra 

Realizácia po 
zabezpe�ení 
projektovej prípravy 
Potreba fin. zdrojov 
pod�a realiza�ného 
projektu  

BSK 

Vybudovanie areálu 
technických služieb 
obce so zberným 
dvorom a 
kompostár�ou 

Obec ERDF-Európsky fond 
regionálneho rozvoja 
Národný rozvojový plán 
Vlastné zdroje  

Národný rozvojový plán 
(sektorový opera�ný 
program Základná 
infraštruktúra 

Realizácia po 
zabezpe�ení 
projektovej prípravy 
Potreba fin. zdrojov 
pod�a realiza�ného 
projektu  

Obce 
mikroregiónu 
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Cie  2: 
Vytvor i  podmienky pre zhodnotenie sú asnej  základne rekreácie a cestovného ruchu v obci a dobudova  a skvalitni  kultúrno-
spolo enské, rekrea né a špor tové vybavenie a informa ný a propaga ný systém    
Zámer Nosite  Zdroje financovania Prepojenie 

na národné 
 progr .dokumenty 

as realizácie 
potrebné fin.zdroje 

Spolupráca, 
par tnerstvá 

Vypracovanie 
propaga�ného 
a informa�ného 
systému obce 

Obec 
Mikroregión 
Podnikatelia 

Rozpo�et obce 
ERDR-Európsky fond 
regionálneho rozvoja 
Národný rozvojový 
plán 
MVaRR SR 

 Realizácia  na základe 
špecifikácie nosite�a 
zámeru. 
Finan�né zdroje pod�a 
projektu propaga�ného 
a informa�ného 
systému 

Obce mikroregiónu 

Vybudovanie 
informa�ného 
strediska a pamätnej 
izby osobností 
a histórie obce 

Obec 
Mikroregión 
Podnikatelia 

Rozpo�et obce 
ERDR-Európsky fond 
regionálneho rozvoja 
Národný rozvojový 
plán 
MVaRR SR, MK SR 

 Realizácia  na základe 
špecifikácie nosite�a 
zámeru. 
Finan�né zdroje pod�a 
realiza�ného projektu.  

Obce mikroregiónu 

Vybudovanie detského 
ihriska – Detský sen  

Obec 
Podnikatelia 

Rozpo�et obce 
ERDR-Európsky fond 
regionálneho rozvoja 
Národný rozvojový 
plán 
MVaRR SR, MK SR 

 Realizácia  na základe 
špecifikácie nosite�ov 
zámeru. 
Finan�né zdroje pod�a 
realiza�ného projektu.  

Podnikatelia  

Vybudovanie 
viacú�elového ihriska 
s doplnkovým 
vybavením  

Obec 
Podnikatelia 

Rozpo�et obce 
ERDR-Európsky fond 
regionálneho rozvoja 
Národný rozvojový 
plán 
MVaRR SR, MK SR 

 Realizácia  na základe 
špecifikácie nosite�ov 
zámeru. 
Finan�né zdroje pod�a 
realiza�ného projektu.  
 
 

Podnikatelia 
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Vybudovanie 
kultúrno-
spolo�enského centra 

Obec 
Podnikatelia 

Rozpo�et obce 
ERDR-Európsky fond 
regionálneho rozvoja 
Národný rozvojový 
plán 
MVaRR SR, MK SR 

 Realizácia  na základe 
špecifikácie nosite�ov 
zámeru. 
Finan�né zdroje pod�a 
realiza�ného projektu.  

Podnikatelia 

Vybudovanie 
rekrea�no-športového 
areálu  

Obec 
Podnikatelia 

Rozpo�et obce 
ERDR-Európsky fond 
regionálneho rozvoja 
Národný rozvojový 
plán 
MVaRR SR, MH SR 

 Realizácia  na základe 
špecifikácie nosite�ov 
zámeru. 
Finan�né zdroje pod�a 
realiza�ného projektu.  

Podnikatelia 

Oprava a údržba 
miestnych 
pamätihodností 
a pozostatkov 
vojenských obranných 
pevností 

Obec 
Podnikatelia 

Rozpo�et obce 
ERDR-Európsky fond 
regionálneho rozvoja 
Národný rozvojový 
plán 
MVaRR SR, MH SR 

 Realizácia  na základe 
špecifikácie nosite�ov 
zámeru. 
Finan�né zdroje pod�a 
realiza�ného projektu.  

Podnikatelia 

Sprístupnenie sútoku 
riek Moravy a Dyje 
(trojhrani�ie) s väzbou 
na Kristekovú 
glyptotéku 

Obec 
Podnikatelia 
 

Rozpo�et obce 
ERDR-Európsky fond 
regionálneho rozvoja 
Národný rozvojový 
plán 
MVaRR SR, MH SR 

 Realizácia  na základe 
špecifikácie nosite�ov 
zámeru. 
Finan�né zdroje pod�a 
realiza�ného projektu.  

Susediace obce 
v Rakúskej republike 
a �eskej republike 
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Cie  3:  
Vytvor i  podmienky pre uplatnenie sa na miestnom trhu práce a realizova  aktivity zvyšujúcu domácu zamestnanos .  
Zámer Nosite  Zdroje financovania Prepojenie 

na národné 
 progr .dokumenty 

as realizácie 
potrebné fin.zdroje 

Spolupráca, 
par tnerstvá 

Vytvorenie 
podmienok pre zóny 
pre miestnu výrobu, 
výrobné služby 
a technické služby 

Podnikatelia 
Vlastníci pozemkov 
Obec 

Slovenská záru�ná a 
rozvojová banka 
ERDR-Európsky fond 
regionálneho rozvoja 
Národný rozvojový 
plán 
MH SR 

 Realizácia  na základe 
špecifikácie nosite�ov 
zámeru. 
Finan�né zdroje pod�a 
projektu priemyselnej 
zóny. 

Podnikatelia 
Vlastníci pozemkov 
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Cie  4: 
V nadväznosti na rozvoj  výrobných  aktivít v regióne vytvor i  podmienky pre rozvoj  bývania v zdravom životnom prostredí s pr íslušnou 
ob ianskou vybavenos ou.  
Zámer Nosite  Zdroje financovania Prepojenie 

na národné 
 progr .dokumenty 

as realizácie 
potrebné fin.zdroje 

Spolupráca, 
par tnerstvá 

Vytvorenie 
podmienok pre 
výstavbu rodinných 
domov – Dopravná a 
technická 
infraštruktúra 

Obec 
Vlastníci pozemkov 

ERDF- Európsky fond 
regionálneho rozvoja 
MVaRR SR 

 Realizácia  na základe 
špecifikácie nosite�ov 
zámeru. 
Finan�né zdroje pod�a 
realiza�ného projektu.  
 
 

Obec 
Vlastníci pozemkov 

Vytvorenie 
podmienok pre 
výstavbu 
malometrážnych   
nájomných bytov 

Obec 
 

Rozpo�et obce 
Budúci nájomníci 
Štátny fond rozvoja 
bývania 
MVaRR SR 

 Realizácia  na základe 
špecifikácie nosite�ov 
zámeru. 
Finan�né zdroje pod�a 
projektu bytových 
domov. 
 

Obec 
Budúci nájomníci 

Vybudovanie Domova 
dôchodcov - penziónu 

Obec ESF – Európsky 
sociálny fond 
MPSVaR SR 
MVaRR SR 

 Realizácia  na základe 
špecifikácie nosite�ov 
zámeru. 
Finan�né zdroje pod�a 
realiza�ného projektu. 
  

Podnikatelia 

Vybudovanie 
Zdravotného strediska 

Obec ERDF- Európsky fond 
regionálneho rozvoja 
MVaRR SR, MZ SR 

 Realizácia  na základe 
špecifikácie nosite�ov 
zámeru. 
Finan�né zdroje pod�a 
realiza�ného projektu. 
  

Podnikatelia 
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Oprava 
a rekonštrukcia 
Základnej školy 

Obec ERDF- Európsky fond 
regionálneho rozvoja 
MVaRR SR, MŠ SR,  
 

 Realizácia  na základe 
špecifikácie nosite�ov 
zámeru. 
Finan�né zdroje pod�a 
realiza�ných 
projektov. 
 
 

 

Oprava 
a rekonštrukcia 
verejných budov 
a verejných 
priestranstiev  

Obec ERDF- Európsky fond 
regionálneho rozvoja 
MVaRR SR,  

 Realizácia  na základe 
špecifikácie nosite�ov 
zámeru. 
Finan�né zdroje pod�a 
realiza�ných 
projektov. 
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Cie  5:  
Vytvor i  podmienky pre rozvoj  tradícií v oblasti histor icko-kultúrnych hodnôt, rekreácie a špor tu    
Zámer Nosite  Zdroje financovania Prepojenie 

na národné 
 progr .dokumenty 

as realizácie 
potrebné fin.zdroje 

Spolupráca, 
par tnerstvá 

Vytvorenie 
podmienok pre rozvoj 
tradícií folklórneho, 
umeleckého, spolo-
�enského a športového 
charakteru  
 
- tradi�ný Sekulský       

jarmok  s podporou 
12 remesel. dvorov 

 
- tradi�né fašiangové 

a hodové slávnosti 
 
- tradi�né prehliadky 

ženských 
folklórnych 
súborov  ( august) 

 
- ženský spevácky 

zbor Sekulan 
 
- detský spevácky 

zbor Sekulánek 
 

Obec ERDF- Európsky fond 
regionálneho rozvoja, 
MK SR,  

 Realizácia  na základe 
špecifikácie nosite�ov 
zámeru. 
Finan�né zdroje pod�a 
projektov zámerov. 

Obec 
Podnikatelia 
Obyvatelia 
Športový klub 
Spevácky zbor 

 


