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ÚVOD
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, spolu s územným plánom, je základným a kľúčovým
dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb
obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území, formuluje svoju predstavu
o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. PHSR sa spracováva spravidla na 7
rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov. PHSR koncepčne, systémovo analyzuje a určuje
budúcnosť rozvoja spolu s činnosťami, investičnými projektmi so zdrojovým krytím na jej
zabezpečenie. Vytvára rámec, ktorého naplnenie bude zárukou, že PHSR nebude zbytočne rozsiahlym
a len popisným zoznamom nereálnych zámerov (zoznamom vecí, na ktoré obec nemá peniaze), ale
skutočným strategickým rozvojovým dokumentom s cieľom dosiahnuť rast životnej úrovne na
konkrétnom území.
Dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Nižná je základným
dokumentom, ktorým sa samospráva obce pri výkone svojej činnosti stará o všestranný rozvoj svojho
územia a o potreby svojich obyvateľov.
Tento PHSR nadväzuje na pôvodný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. PHSR bol
vypracovaný podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších
predpisov a v zmysle Metodiky k PHSR (verzia 2.0). Pri vypracovaní tohto programového dokumentu
boli zohľadnené priority Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR.
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižná sa uskutočňuje podpora regionálneho
rozvoja na miestnej úrovni s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a environmentálnu sféru. Je to
program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a environmentálneho
rozvoja obce, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný a
doplňovaný.
PHSR obce je previazaný so sektorovými operačnými programami vypracovanými na základe
Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014-2020, ako aj s Národnou stratégiou
regionálneho rozvoja SR (schválená uznesením Vlády SR č. 222 zo 14. mája 2014), Koncepciou
územného rozvoja Slovenska 2011 (KURS 2011), Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Žilinského samosprávneho kraja a Územným plánom Žilinského samosprávneho kraja.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižná bol vytvorený partnerstvom hlavných
aktérov územia. K príprave PHSR v obci boli zriadené aj pracovné skupiny pre jednotlivé prioritné
oblasti (hospodárska oblasť, sociálna oblasť, environmentálna oblasť).
Pracovné skupiny pre spracovanie PHSR:
 Hospodárska:
 Sociálna:
 Environmentálna:
Príležitosť vstupu do programovacieho procesu dostali všetci obyvatelia obce vrátane
podnikateľských subjektov, organizácií a inštitúcií z obce.
Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou:
 Dotazníkový prieskum pre občanov (online, písomne)
 Dotazníkový prieskum pre podnikateľov (online, písomne)
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Zverejňovanie informácií o jednotlivých spracovaných častiach PHSR s možnosťou zasielania
pripomienok na webovej stránke obce
Prerokovanie PHSR, resp. jednotlivých kapitol PHSR na pracovných skupinách, zastupiteľstve
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ČASŤ 1: ANALYTICKÁ ČASŤ
1.1 Základné charakteristiky
Obec Nižná, z hľadiska územno-správneho členenia, patri Žilinského samosprávneho kraja, do okresu
Tvrdošín. Obec je situovaná v severnej časti Slovenska, 4,5 km od okresného mesta Tvrdošín, 19 km
od mesta Námestovo, 26 km od Dolného Kubína a 78 km od Žiliny.
Katastrálne územie obce tvorí katastrálne územia Nižná a katastrálne územie Zemianska Dedina.
Tieto katastrálne územia vypĺňajú strednú časť Oravskej vrchoviny a na východných svahoch Oravskej
Magury, na severovýchodnom okraji Oravy. Zastavané územie obce Nižná leží na obidvoch brehoch
rieky Orava , v nadmorskej výške 560-1 222 m n. m. (573 m n. m. - stred obce). Obe katastrálne
územia obce Nižná sa nachádzajú v západnej časti okresu Tvrdošín, v susedstve okresného mesta
Tvrdošín.
Celková výmera riešeného územia je 2777,89 ha, z toho katastrálne územie Nižná má 2206,04 ha
a katastrálne územie Zemianska Dedina má 571,85 ha.
Administratívne a územné začlenenie:
Názov obce:
Názov okresu:
Názov kraja:
Štatút:
Kód obce:
Kód katastrálneho územia:

Nižná
Tvrdošín
Žilinský
obec
509876
840777 Nižná
873004 Zemianska Dedina

Tabuľka 1 - Výmera územia obce Nižná (v m2)
Výmera územia obce Nižná (v m2 )
Celková výmera územia obce
Poľnohospodárska pôda - spolu
Orná pôda
Záhrada
Ovocný sad
Trvalé trávne porasty
Nepoľnohospodárska plocha - spolu
Lesný pozemok
Vodná plocha
Zastavané plochy
Ostatná plocha
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2014

27 778 906
15 181 139
1 796 431
112 745
3 264
13 268 699
12 597 767
9 230 990
801 161
1 790 635
774 981

Obec Nižná pozostáva z katastrálneho územia:
 Katastrálne územie Nižná,
 Katastrálne územie Zemianska Dedina.
Susediace katastre obce Nižná (vrátane Zemianskej Dediny):
 katastrálne územie Lokca (na severe),
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katastrálne územie Krásna Hôrka (na východe),
katastrálne územie Podbiel (na juhozápade),
katastrálne územie Oravský Biely Potok (na juhu),
katastrálne územie Ťapešovo

Obrázok č. 1 – Pohľad na kataster obce Nižná

Zdroj: http://www.geosense.sk/geoportal/nizna/
Obec má niekoľko relatívne samostatných, štruktúrou zástavby odlišných obytných častí. Pôvodná
najstaršia časť obce okolo cesty I/59 má vidiecky charakter uličnej radovej zástavby, v povojnovom
období pribudli súbežné ulice s nízkopodlažnou zástavbou rodinných domov pozdĺž železnice a na
južnom svahu Ostražice okolo kostola, ktorý tvoril historickú dominantu pôvodnej obce. Centrálna
časť obce medzi železničnou traťou a riekou Orava vznikla v povojnových rokoch v súvislosti s
rozvojom priemyslu v obci – táto časť má mestský charakter a je tvorená viacpodlažnou bytovou
zástavbou, doplnenou objektmi vybavenosti pozdĺž hlavnej osi, spájajúcej dopravný uzol pri nástupe
do priemyselnej zóny na východnom okraji s kultúrnym, spoločenským a športovým centrom na
západnom okraji. „Malá Orava“ a „Vŕšok – Ostrvka“ – na ľavom brehu rieky Oravy, lokalita tvorená
prevažne sústredenou zástavbou rodinných domov, budovaných postupne a plánovite zdola – nahor
od 50-tych rokov minulého storočia. Rozvoj tejto lokality je taktiež spojený s miestnymi zdrojmi
pracovných príležitostí v elektrotechnickom priemysle. miestna časť Zemianska Dedina má vidiecky
charakter uličnej radovej zástavby s prevažne obytnou funkciou. Je umiestnená v údolí potoka
Hldočín, od Nižnej ju oddeľuje bralo Ostražice.
Tabuľka 2 - Bytový fond Nižná
Bytový fond Nižná
Prírastky bytov (vr. úz. zmien) - spolu
Úbytky bytov vr. úz. zmien - spolu
Stav bytov k 31.12. spolu

Údaj
3
1
1 395
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Záhradné chaty, stav k 31. 12.
Rekreačné chaty, stav k 31. 12.
Stavby na individuálnu rekreáciu (záhradné a rekreačné chaty)
Garáže, stav k 31. 12.
Zdroj: Štatistický úrad SR, MOŠ 2012

0
0
108
364

Jedným z dôležitých ukazovateľov je aj stav trvale obývaných domov resp. bytov s počtom obyvateľov
na 1 trvale obývaný byt a s počtom trvalo obývaných bytov na 1000 obyvateľov. Stav trvale
obývaných domov resp. bytov s počtom obyvateľov na 1 trvale obývaný byt a s počtom trvalo
obývaných bytov na 1000 obyvateľov v obci Nižná od r. 1970 do r. 2011 zachytáva nasledovná
tabuľka:
Tabuľka 3 - Stav trvale obývaných domov resp. bytov s počtom obyvateľov na 1 trvale obývaný byt
a s počtom trvalo obývaných bytov na 1000 obyvateľov v obci Nižná
Domový a bytový fond
1970
1980
1991
2001
2011
Trvale obývané domy
409
504
582
616
642
Z toho rodinné domy
350
440
547
558
607
Trvale obývané byty
853
960
1 074
1 135
1 233
Počet obyvateľov na 1
4,29
3,98
3,64
3,58
3,69
trvale obývaný byt
Počet trvalo obývaných
230
251
275
279
283
bytov na 1000 obyv.
Zdroj: Štatistický úrad SR
Z tabuľky je zrejmé, že v posledných tridsiatich rokoch došlo k nárastu trvalo obývaných domov a
bytov, čo sa prejavilo aj v zlepšujúcom sa koeficiente obývanosti ako aj vzrastajúcom počte trvalo
obývaných bytov na 1000 obyvateľov. Aj keď počet obyvateľov na 1 trvale obývaný byt sa v
sledovanom období znížil zo 4,29 až na 3,69 a počet trvalo obývaných bytov na 1000 obyvateľov
stúpol z 230 na 283, stále tieto koeficienty nedosahujú potrebný kvantifikačný štandard t.j. min. 3,13,3 obyvateľa na 1 trvale obývaný byt resp. 303-310 trvalo obývaných bytov na 1000 trvalo
bývajúcich. Keďže obec Nižnú možno zaradiť medzi väčšie obce, ku dňu sčítania obyvateľov, domov a
bytov bol deficit bytov oproti štandardu zodpovedajúcemu väčšej obci cca 30 bytov.
Porovnanie domového a bytového fondu obce Nižná s okresom Tvrdošín, Žilinským krajom a SR
podľa posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 je uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Tabuľka 4 - Porovnanie domového a bytového fondu obce Nižná s okresom Tvrdošín, Žilinským
krajom a SR podľa posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011
Okres
Domový a bytový fond
Obec Nižná
Žilinský kraj
SR
Tvrdošín
Domy spolu, vrátane
ubytovacích zariadení
708
6 900
140 043
1 034 287
bez bytu
Trvale obývané domy
616
5 843
115 381
862 274
V%
87
84,7
82,4
83,4
Z toho rodinné domy
558
5 597
107 697
792 555
V%
78,8
81,1
77
76,6
Neobývané domy
90
1 017
24 165
V%
12,7
14,7
17,2
Byty spolu
1 247
10 239
230 836
1 884 846
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Trvale obývané byty
1 135
V%
91
Z toho v rod. domoch
564
V%
45,2
Neobývané byty
110
V%
8,8
Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2011

9 075
88,6
5 693
55,6
1 147
11,2

202 389
87,7
112 608
48,8
27 710
12

1 665 536
88,4
820 042
43,5

Podľa predposledného sčítania obyvateľov, domov a bytov sa v Nižnej nachádzalo celkovo 708
domov určených celkom alebo čiastočne na bývanie, z čoho bolo trvalo obývaných 616 a trvalo
neobývaných 90. Rozdiel 2 domov má charakter ubytovacích zariadení - budov bez bytov (dom č. 570
a internát pri SOU). Vo všetkých uvedených domoch bolo zistených celkovo 1247 bytov. Z nich bolo
1 135 trvalo obývaných a 110 bytov bolo trvalo neobývaných. Dôvody neobývanosti 110
neobývaných bytov boli zmena užívateľa (2), určený na rekreáciu (6), uvoľnený na prestavbu (18),
nespôsobilý na bývanie (35), po kolaudácií (13), v pozostalostnom alebo súdnom konaní (5), z iných
dôvodov (17). Oproti poslednému sčítaniu obyvateľov a bytov v r. 1991 narástol počet trvalo
neobývaných bytov o 28.
V porovnaní s okresom Tvrdošín, Žilinským krajom a SR je v obci Nižná percento trvalo obývaných
domov a bytov vyššie. Priemerné percento obývateľnosti rodinných domov v obci je porovnateľné
s krajským a celorepublikovým.
Kvalitatívnu úroveň bývania charakterizuje aj plošný ukazovateľ bytu - m2 obytnej plochy na 1 trvalo
obývaný byt a plošný ukazovateľ bytu - m2 obytnej plochy na 1 obyvateľa Kvalitu úrovne bývania
občanov obce Nižná porovnanú s okresom Tvrdošín a Žilinským krajom podľa posledného sčítania
obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 znázorňuje nasledujúca tabuľka:
Tabuľka 5 - Kvalitatívna úroveň bývania v obci Nižná
Priemerný počet
trvale bývajúcich osôb na 1 trvale obývaný byt
m2 obytnej plochy na 1 trvale obývaný byt
obytných miestností na 1 trvale obývaný byt
trvale bývajúcich osôb na 1 obytnú miestnosť
m2 obytnej plochy na osobu
Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2011

Územie
Nižná

Žilinský
kraj

Okres
Tvrdošín

3,52
54,4
3,22
1,09
15,4

3,41
55,1
3,22
1,06
16,1

3,82
60,30
3,45
1,11
15,8

Najbližšie významné sídelné štruktúry:
 mesto Tvrdošín
4,5 km
 mesto Trstená
10 km
 mesto Námestovo
19 km
 mesto Dolný Kubín
26 km
 mesto Ružomberok
43 km
 mesto Martin
69 km
 mesto Žilina
78 km (cez Terchovú)
 mesto Čadca
85 km (cez Oravskú Lesnú)
História obce
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Prvé stopy, ktoré v priestoroch dnešnej Nižnej zanechal človek, pochádzajú z praveku a viažu sa
k strategicky výhodne situovanému pravekému opevnenému (už spomínanému) halštatskému
hradisku Ostražica, ktorý má podobu zrezaného kužeľa s viditeľnými úpravami terénu na vrchole. Z
pôvodného sídliska sa dodnes zachovali len skromné pamiatky.
Prvým bádateľom, ktorý tu uskutočnil výskum ešte v roku 1876 bol Mikuláš Kubínyi. Ďalší rozsiahlejší
vedecký výskum tu vykonalo o sto rokov neskôr (1979) Oravské múzeum v Oravskom Podzámku v
rámci terénnej výskumnej činnosti. Na viacerých miestach boli vyhĺbené sondy, prostredníctvom
ktorých sa získali predstavy o vale uzatvárajúcom vrcholovú časť sídliska o rozlohe 4 ha. Prístup na
vrchol pôvodne viedol od severovýchodu alebo juhozápadu. Okraj sídliska bol lemovaný krytou
palisádou, z ktorej sa zachovali kolové jamy vyložené kamením. Podľa ich rozpätia mala drevená krytá
stavba šírku 4 m a tiahla sa okolo celého vrcholu. Tvorila súčasť obrany sídliska. Vnútorné priestory
boli delené priečkami na menšie celky. Nájdené črepy z nádob, kostené nástroje a kamenné drvidlá
svedčia o tom, že tieto priestory neslúžili len na obranu, ale aj na pracovnú činnosť. Podľa použitého
materiálu možno usudzovať, že kameň na spevňovanie brehov a budovanie kamenných múrov bol na
Ostražicu vyvážaný alebo vynášaný. Vrchol sídliska - akropola - predstavovala plochu približne 1/3 ha.
Jej obdĺžnikový základ ohraničovali kamenné múry vysoké viac ako 2,5 m kombinované drevom.
Vykopané sondy ukázali, že z vnútornej strany bol popri kamennom murive miestami zrub a tiež
prútené pletivo. Medzeru vypĺňala zemina. Zostatky odtlačkov vypálenej mazanice zrubu a tiež
prútené pletivo sa nachádzali v kultivovanej vrstve zeme pomiešanej s črepmi z nádob. Obvodový
múr so zrubovým alebo pleteným pažením dosahoval hrúbku 80 cm. Na kamennom murive sa
nachádzala nadstavbová časť, v ktorej boli rozmiestnení obrancovia. V opevnenom priestore boli do
40 až 120 cm zahĺbené pracovné a sídliskové objekty. Prostredníctvom sond tu boli okrem čiernej
kultúrnej vrstvy (karbonizované organické látky) nájdené pieskovcové kamene s črepmi, mazanicou a
zvieracími kosťami. Možno predpokladať, že to bola už posledná fáza osídlenia. Podľa úlomkov
keramiky zodpovedala dobe laténskej, pravdepodobne s púchovským obyvateľstvom. Zachované
črepy pochádzajú zo štvoruchých, ryhovaním urobených hrncov, tiež džbánkovitých nádob s
profilovaným uchom alebo zvislými hrbolkami po okraji zúženého ústia, ale aj črepy z veľkých
zásobníc a iného hlineného riadu. Z vrchných vrstiev tohto opevneného sídliska pochádzajú zlomky
laténskej keramiky s reliéfnym rebrom. Južná strana opevneného priestoru mala nižší obvodový múr
a nachádzali sa tu len drevené stavby na kamennej podmurovke, orientované do radu východ západ. Najvrchnejší rad mal podmurovku v hĺbke 20-30 cm a mohol tvoriť základ dreveného zrubu
ohrady vnútorného opevneného priestoru. V južnej strane sa v hĺbke 60 cm nachádzal kamenný
podklad a v rovnakej orientácii aj samostatné sídliskové objekty. Tu bola odkrytá časť chaty
zapustenej do kamenného svahu vymurovaním zadnej steny. Na podlahe sa nachádzalo 9 hlinených
tkáčskych závaží, črepy halštatskej keramiky, železný švalec. Keďže murovaná stena pokračovala ďalej
západným smerom, niet pochýb o tom, že v rovnakej úrovni budú aj ďalšie výrobné či sídliskové
objekty. V juhozápadnej časti vrcholu bol odkrytý pomerne tenký múr s jamami po drevených
stĺpoch. Tieto múry tvorili obklad drevených konštrukcií. Sídlisko na Ostražici existovalo už od konca
mladšej doby bronzovej a využívané bolo do halštatskej katastrofy (300-100 rokov pred n. l.).
Vzhľadom na pomerne obmedzené výskumy nám však chýbajú doklady o stavebnej urbanistike
i funkciách horného opevneného priestoru. Zem tu skrýva ešte veľa tajomstiev, preto sa k nej vracali
a vracajú minulí i súčasní literáti a Nižňania si rozprávajú o nej povesti.
14. storočie
Priestor, na ktorom sa rozprestiera dnešná Nižná, bol až do konca 14. storočia súčasťou chotára
Tvrdošína, kde bola už na začiatku druhého tisícročia nášho letopočtu zriadená colná stanica. Tamojší
obyvatelia ešte v 13. Storočí nepodliehali Oravskému hradu, ale pravdepodobne priamo županovi
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zvolenského kráľovského panstva. Určitá časť obyvateľov bola priamo naviazaná na chod colnej
stanice a časť sa zaoberala lovom zveri.
Možno predpokladať, že pri ďalšom osídľovaní Oravy stále viac kolonistov vyhľadávalo jej "rovne",
vhodné na poľnohospodárske účely. Viacerí sa usadili aj v dovtedy slabo využívanom priestore pod
Ostražicou a vytvorili samostatnú osadu. O jej postupnom osamostatňovaní v 14. storočí svedčí
skutočnosť, že v roku 1380 sa Tvrdošín uvádza ako "Twardoschin superior" (Vyšný) a teda je možné,
že už existoval aj "Tvvardoschin inferior" (Nižný). Sú to však len predpoklady, na ktoré nemáme
priame historické doklady.
1395 Nissne Wes
S určitosťou možno tvrdiť, že o 15 rokov neskôr, teda roku 1395 už dolná dedina Tvvardoschin (Nižná)
existovala a v roku 1420 sa už v listinách uvádza pod menom "Nissne Wes" ako príslušenstvo
Oravského hradu.
O pôvode jej prvých obyvateľov nevieme nič určité. Nevieme, odkiaľ prišli, nepoznáme ich pôvod,
národnosť, ale ani ich počet. Počas stredovekej kolonizácie bolo bežným javom, keď nové osady
vznikali presídlením určitého počtu ľudí zo starších osád, ktoré už boli zaľudnené, ba preľudnené. Pri
osídľovaní Nižnej významnú úlohu určite zohrali aj obyvatelia Tvrdošína. V 15. storočí sa klčovaním
získavala nová pôda pre poľnohospodárske účely a pribúdali noví obyvatelia. Chotár obce bol však
ešte začiatkom nasledujúceho storočia neurčitý, najmä od Krásnej Hôrky a Zemianskej Dediny.
Uvádzaný bol nasledovne: "Hranice majú s osadou Krásna Huorka spoločné a od obyvateľov Zem.
Dediny podobne majú hranice nevyznačené. Za Oravou užívajú pôdu po potok Studená. S
Podbielčanmi užívajú pôdu až po Červenú Skalu a po vrch hore prosto."
16. storočie
Začiatkom 16. storočia si šoltýstvo v Nižnej kúpil Andrej Dlholúcky s bratmi od vtedajších držiteľov
Oravského hradu Mikuláša a Petra Kôstku.
V daňovom súpise z roku 1547 sa "Nysne wez" uvádza spolu s Krásnou Hôrkou ako príslušenstvo
Oravského hradu so spoločným richtárom. Napočítaných bolo 10 usadlostí, 4 želiari, 3 bedári, 2 valasi
a 2 pastieri. O rok neskôr mala Nižná spolu s Krásnou Hôrkou 12 port a v roku 1588 14 port.
V druhej polovici 16. storočia sa počet ralí pohyboval v rozmedzí 10-17. Súviselo to so stabilitou či
nestabilitou pomerov (v rokoch 1556-1559 - 10 ralí; v rokoch 1564-1566 - 17 ralí; v rokoch 1567-1570
- 16 ralí; v rokoch 1572-1578 - 14 ralí). Roku 1597 obec riadil šoltýs Simeon Nižňanský, ktorý si so
súhlasom Juraja Thurzu postavil mlyn na Studenom potoku.
17. storočie
V spisoch zo 17. storočia sa Nižná uvádza už oddelene od Krásnej Hôrky. V roku 1612 boli spísané
hranice jej chotára, hoci ich vyčlenili pred rokom 1598. Medzi Nižnou, Krásnou Hôrkou a Zemianskou
Dedinou hranice tvorili časti chotára: "Skala za Ostražice po Uplaz, role Blažeja Nováka z Nižnej, potok
Hodočín, jarok Kotelnický, omývajúci časť poľa Škulu z Nižnej, kopanice nad Uplazem, lúky Špana,
šoltýsa z Nižnej, potok Kliník, Javorový potuoček, potok Javorov, dolina Javorník, cesta zvaná
Krásnohorská, Javorové lúky, roľa Jakuba Dedinszkého role Kubacsovich a z Krásnej Hôrky, lúky
Krásničanov a potok Hodočín." V tomto období sa obec uvádza vo forme Nižnia Wess a Alssoffalu.
Ešte v roku 1607 si obyvatelia Nižnej a Krásnej Hôrky prenajali pôdu zrušeného zámockého majera,
ktorý sa nachádzal medzi obcami.
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Pokojný vývoj v prvom desaťročí 17. storočia bol prerušený protihabsburským povstaním Štefana
Bočkaja. Oporou jeho vojenských útvarov boli najímaní hajdúsi, nemajetné vrstvy obyvateľstva.
Grupovali sa z radov roľníkov, vyhnaných Turkami a žoldnierov dovtedy slúžiacich v cisárskej armáde.
Zhromažďovali sa v pohraničných oblastiach a postupovali územím Slovenska. Po ich prechode bolo
možné v Nižnej z 12 domov zdaniť len 5 a zavládol tu hlad. Nižná a ostatné oravské obce museli
znášať aj náklady na vojny proti Turkom, ktorých sa zúčastňoval zemepán Juraj Thurzo.
Obdobie nasledujúcich rokov bolo pre Nižnú pokojnejšie. Postupne sa z drancovania spamätávala.
Podľa archívnych dokumentov z roku 1615 mala Nižná hole aj v Tatrách - "zvané Osobitá" a jej
obyvatelia chovali 400 oviec.
V roku 1619 tu okrem šoltýstva žilo 15 sedliakov a 13 želiarov. Dávky pre Oravský hrad odovzdávali
spoločne s Krásnou Hôrkou a to: 20 lukien jačmeňa, 32 lukien ovsa, l vola, 50 rýnskych florenov.
Okrem toho boli povinní stáť v zbrani, hrad a majere opravovať, do zámku dávať dary, zvážať drevo a
kamene potrebné na opravu hradu, platiť dežmu od oviec, dávku od medu, pristavovať kone na dlhé
cesty, nosiť pánove listy, čestne poslúžiť hradnému pánovi a jeho dietkam pri ich návšteve Nižnej a
vhodne sa správať. Povolené mali variť a predávať pivo.
V roku 1625 Oravské panstvo svojim obciam stanovilo nový súpis poddanských povinností a
poplatkov - urbár. Uvádza sa v ňom aj Nižná Ves s presne stanovenou výškou a rozsahom naturálnych
a peňažných povinností a poplatkov.
18. storočie - 20. storočie
Napriek negatívnym dôsledkom spôsobenými tzv. zamrznutými rokmi 1715, 1716, ale aj ďalšími
pohromami sa Nižná postupne rozrastala.
Nerozvíjaním iných odvetví rozhodujúca časť obyvateľov Nižnej sa až do päťdesiatych rokov 20.
storočia zaoberala poľnohospodárstvom. Celé storočie pestovali jačmeň, ovos, raz, ľan a konope. Po
roku 1776 sa začali pestovať aj zemiaky, kapusta a krmoviny pre dobytok. Určitá časť obyvateľov si
hľadala nové zdroje obživy hlavne v práci s drevom v lese a pri jeho doprave.
K podstatným zmenám nedošlo ani po roku 1918 v správe obce, ktorá mala richtára (neskôr
starostu), vicerichtára, pokladníka, tútora, doručovateľa, obecného sluhu a hrobára. Počas prvej ČSR
a Slovenského štátu Nižná aj Zemianska Dedina zápasili s nedostatkom finančných prostriedkov.
Peniaze chýbali na najzákladnejšie potreby života v obci. Problémy, boli s udržiavaním školy a
obdobná situácia bola s elektrifikáciou Nižnej. Hovorilo sa o nej už na zasadaniach obecného
zastupiteľstva v roku 1931 a následne takmer každým rokom. Realizovala sa však až v roku 1940. Na
Vianoce svietili elektrické žiarovky len v kostole a na notárskom úrade. Dokončená bola v roku 1941.
Napriek zložitej finančnej situácii sa v roku 1936 podarilo postaviť hasičský dom, ktorý sa využíval aj
na konanie rôznych kultúrnych podujatí. Známe boli čajové večierky i divadelné predstavenia.
Súčasne s vysviackou hasičského domu sa 29. júna 1936 konala aj vysviacka novej motorovej
striekačky.
Zdravotnú službu v tomto období v obci zabezpečoval lekár, ktorý mal sídlo v Tvrdošíne a filiálka Čsl.
Červeného kríža bola v susednom Podbieli. V obci mal sídlo notársky úrad, poštový úrad a skromná
železničná stanica. Cez obec viedla štátna cesta s kovovým mostom ponad rieku Oravu.
Do Notárskeho úradu v Nižnej (budova bola umiestnená na dolnom konci obce - Meisslovka) patrili
obce: Zemianska Dedina, Nižná a Podbiel s plochou 4 713ha, 516 domami asi 903 obyvatelmi. Väčšina
8|Strana

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Nižná na roky 2015 - 2022

domov v Nižnej ešte aj v tridsiatych rokoch bola z dreva. Murovaných domov bolo len niekoľko.
Väčšina obyvateľov sa zaoberala poľnohospodárstvom. Pestoval sa ovos, jačmeň, žito, zemiaky,
kapusta a burgyňa. Z priemyselných plodín bol rozšírený ľan a menej konope. Veľmi obmedzené bolo
pestovanie zeleniny a ovocinárstvo. Včelárstvu sa v tridsiatych rokoch nik nevenoval. U hovädzieho
dobytka prevládalo pinzgavské plemeno s priemernou úžitkovosťou. Obilie sa mlátilo ručne, len v
obmedzenej miere sa používali stroje. V roku 1942 boli v Nižnej už tri mláťačky. Ku každej bol
pridelený komisár, ktorý kontroloval množstvo vymláteného obilia a zároveň určoval množstvo obilia,
ktoré malo byť odovzdané štátu.
V druhej polovici tridsiatych rokov sa v obci prikročilo ku komasácii pôdy. Vykonávala sa až do roku
1942, keď gazdovia v jeseni orali podľa nového vydelenia pôdy. Pôda sa hnojila hlavne maštaľným
hnojom a čiastočne sa už v tridsiatych rokoch používali aj umelé hnojivá. Hoci boli kravy v tomto
období hodnotené ako podpriemerné, tvorili jeden z hlavných zdrojov obživy obyvateľov obce. Hojne
sa chovali čierne ovce. Získané suroviny (hlavne ľan a vlna) sa spracovávali na plátno a súkno pre
vlastnú potrebu a čiastočne aj na predaj. Rozšírené bolo tkanie kobercov.
V prvej polovici nášho storočia pôsobilo v Nižnej a Zemianskej Dedine viac remeselníkov. Okrem
tkáčov a tkáčiek to boli stolári, tesári, krajčíri, obuvníci a murári.
Od roku 1929 sa v Zemianskej Dedine ručne vyrábala tehla. Väčšia strojná tehelňa pracovala v Nižnej.
Majiteľom bol Tomáš Golát so spoločníkmi: Jozefom Knižackým, Michalom Žuffom Ľudovítom
Regulym a Ignácom Regulym. Posledným pred uvalením národnej správy a neskorším znárodnením
bol Tomáš Žuffa Golát so synmi. V tehelni sa kúrilo uhlím, ktoré sa dovažalo z Poľska. Stroje boli
poháňané dieselovým motorom a neskôr motorom na elektrický prúd. V tehelni sa pracovalo len cez
sezónu - od júna do októbra.
Životné podmienky v obci aj v období prvej ČSR takmer ročne sťažovali živelné pohromy. Veľké škody
narobila povodeň 18.júla 1934. Škody ešte znásobil následný kamenec. 18. augusta 1935 narobila
veľké škody víchrica. 2. mája 1936 podstatnú časť úrody zničil kamenec. 22. marca 1938 vypukol
požiar, ktorý za pomoci vetra nadobudol veľké rozmery. Postihnutých bolo 83 domov. Zhorela aj
škola a fara. Pri požiari sa udusilo dieťa a matka musela byť ošetrená v nemocníc V hospodárskych
objektoch zhoreli aj zvieratá. Celková škoda na majetku bola odhadnutá na 3 mil. korún.
V auguste a septembri 1939 bola cez obec vybudovaná asfaltová cesta a pokračovalo sa v komasácii
pôdy. Mimoriadnou udalosťou bolo zrútenie lietadla v nižnianskom chotári. Letca pochovali na
miestnom cintoríne. V roku 1941 najskôr (v januári) zhoreli zadné stavby dvoch domov a 17. februára
zhoreli dva obytné domy aj s hospodárskymi stavbami.
Značné škody, hlavne v Nižnej, boli spôsobené počas bojových operácií v roku 1945. Po nálete
sovietskych lietadiel vo Veľkonočný pondelok zhorelo 28 domov, zničené boli učiteľské byty,
poškodený kostol a škola. Ustupujúci Nemci zničili železničnú trať a vyhodili cestný kovový most. Prví
ruskí vojaci vstúpili do Nižnej 3. apríla 1945. V obci sa zdržali do 9. mája a poskytli pomoc pri obnove
mosta.
Po prechode frontu vedenie v obci prevzal Miestny národný výbor, ktorý začal s odstraňovaním
spôsobených škôd a zároveň vytváral podmienky pre povojnovú konsolidáciu života. Obyvatelia sa
usilovali čím skôr do poriadku svoje domy, hospodárstva i obec.
Vo voľbách v roku 1946 v obci s veľkou prevahou zvíťazila Demokratická strana. Noví miestni činitelia
pripravovali výstavbu školských učiteľských bytov, budovy MNV i materskej školy. Bolo potrebné
staviť nový most a urobiť v obci mnoho iných nevyhnutných prác. V prvých aprílových dňoch roku
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1947 sa však v obci rozšírila zvesť, že sa v Nižnej ide stavať textilná továreň, ktorá mala zamestnávať
značnú časť obyvateľstva hornej Oravy.
A naozaj, rok 1947 znamená v rozvoji obce časový medzník, ktorým sa otvára nová kapitola jej života.
Na najúrodnejšej pôde v chotári (Roven - Výrobisko - Hrady) bol dňa 22. júna 1947 položený základný
novej továrne - národného podniku Bavlnárske, neskôr Ľanárske závody Orava. Skutočnosť, že
podradné ľanové a poloľanové výrobky nemali odbyt a kapacita výrobnej haly sa využívala len na 25
% viedla k úvahám o náhradnom využití tkáčovne, prípadne o zmene výrobného programu podniku.
Rozhodnutím Povereníctva spotrebného priemyslu z 21. 12. 1956 sa národný podnik Ľanárske závody
Orava nakoniec zrušil a určil sa nový výrobný program – výroba televízorov, ktorých bolo na
domácom trhu nedostatok.
1. januárom 1957 sa teda začala v Nižnej písať nová kapitola priemyselnej výroby - elektroniky.
V Nižnej sa v uplynulých rokoch vybudovala vlastne celá základňa hospodárskeho a verejného života.
Postavila sa fabrická hala o rozmeroch 200 x 100 m, komplex príslušných prevádzkových budov,
výrobná hala na výrobu televíznych skriniek a montážna hala v areáli závodu, dve výškové
reprezentatívne administratívno-technické budovy závodu, rozsiahly komplex hospodárskych budov
JRD Orava. Vybudovali sa aj dve ekologické stavby – v roku 1964 čistiaca stanica odpadovej vody a v
osemdesiatych rokoch veľká čistička medzi Nižnou a Podbielom. Z verejných budov sa ako prvá
postavila budova MNV, ďalej materská škola, nová 23 - triedna škola s telocvičnou halou a družinou
mládeže, spoločenský dom v dvoch etapách - blok A - hotel Radar a blok B -kultúrny dom, moderná
budova železničnej stanice, nová závodná jedáleň, komplex jaslí a materskej školy pri ZDŠ, materská
škola na Malej Orave, úradovňa VB, komplex SOUE (škola, telocvičňa, internát), dom smútku, nová
fara, atď.
Výstavbou športovísk sa vytvorila široká základňa aj pre športový život v obci.
Veľa sa podarilo vo výstavbe inžinierskych sietí a vôbec komplexu komunikácií. Vybudovali sa celé
kilometre pevných ciest v uliciach obce, ale aj mimo obce. V rokoch 1954-1956 sa postavil nový
železobetónový most cez rieku Oravu a zregulovala sa rieka Orava v celom priestore závodu i obce,
vybudovali sa dve visuté lavice cez rieku Oravu, na Prasatíne televízna retranslačná stanica, na
sídlisku Nová doba a aj v starej časti obce pešníky, vybudovalo sa aj veľké autobusové nástupište pred
závodom, elektrické rozvody, kanalizácia atď. Najviditeľnejšie sa vari pokročilo v oblasti bytovej
výstavby. Vybudovali sa dve základné sídliskové aglomerácie: Malá Orava a Nová doba. Postavili sa
slobodárne, bytové domy s rôznym počtom bytových jednotiek. Na Malej Orave závod už v prvej
etape svojho rozvoja postavil 30 rodinných domkov, ktoré si neskôr nájomcovia kúpili do
súkromného vlastníctva. Za 25 rokov - 1948-1973 - sa v Nižnej postavilo 436 bytov. Od roku 1973 sa
štátna bytová výstavba v obci zastavila a fabrika začala zamestnancom prideľovať byty na novom
sídlisku v Medvedzí (mesto Tvrdošín), kde sa pre pracovníkov podniku postavilo 741 bytov.
V povojnovom období sa rýchlo rozrastal aj počet rodinných domov. Vyrastali celé nové ulice na
"Hradách" a na iných miestach pôvodnej časti obce, ale aj v nových lokalitách: Na Malej Orave, v
lokalite Vŕšok - Ostrvka, v Orličom, na Vintiške, Krivých honoch a inde. Každý rok sa v obci dávalo do
užívania 10 i viac nových rodinných domov. V rokoch 1950-1975 sa odovzdalo do užívania 259
rodinných domov. Drevené domy sa z obce už takmer úplne vytratili.
Od 1. 1. 1985 sa Nižná stala strediskovou obcou. V rámci sídelného postavenia sa jej súčasťou stala
obec Zemianska Dedina.
Zemianska Dedina
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Pôvodný názov obce bol Hodočín. Udržal sa až do 16. storočia. Roku 1557 sa obec označuje už ako
Dedina, Zemianskou Dedinou (Nobilium Dedina) sa začala nazývať najneskôr od 17. storočia.
J. Beňko predpokladá, že obec vznikla na zvykovom práve už v 12. storočí. Pravdepodobnejší je názor
A. Kavuljaka, ktorý jej vznik kladie až do 14. storočia. Dokazuje to aj písomný materiál. Za prvú
písomnú správu o Hodočíne sa pokladá listina Ľudovíta I. z roku 1355. Panovník ňou daroval
Dominikovi a Dionýzovi z Revišného územie, ktoré sa nachádzalo okolo riečky Hodočín a Javorovho
potoka. Touto listinou sú spomínaní Dominik a Dionýz povýšení do šľachtického stavu a pokladajú sa
za zakladateľov rodu Revických. Je to omyl. Podľa genealogickej literatúry Ľudovít L roku 1355
daroval spomenutú zem Blažejovi a Petrovi, ktorí sú predkami rodu Dedinských. Dedinskí si v
Zemianskej Dedine uplatňovali zemepanské práva ešte aj v 19. storočí a ako uvidíme, aj obecný znak
korení v rodovom erbe Dedinských. Pre dejiny obce je v tejto súvislosti ďaleko dôležitejšie, že listina z
roku 1355 nespomína osadu Hodočín, ale zem v blízkosti potoka Hodočín. Soňa Maťugová za prvú
písomnú správu o dnešnej Zemianskej Dedine pokladá až dokument z roku 1363. Zemianska Dedina
sa samostatne vyvíjala do 1.januára 1985 - do jej pričlenenia k Nižnej.
Zemianska Dedina bola kuriálnou obcou. Napríklad roku 1778 tu žilo 28 zemianskych rodín. Stalo sa
takmer pravidlom, že erbom každej kuriálnej obce je erb rodu, ktorý si tu najviac uplatňoval
zemepanské práva. Rovnako je to aj v Zemianskej Dedine.
Symboly obce
Symbolmi obce Nižná sú:
a) erb obce
b) vlajka obce
c) pečať obce
Erb obce: Erb obce Nižná tvorí v modrom štíte pod zlatou hviezdou zlatý vrch, na temeni s tromi
striebornými balvanmi a na úpätí z oboch strán so zelenými ihličnatými stromčekmi.
Erb obce s a používa:
a/ na pečatidle obce
b/ na insígniách starostu
c/ na listinách o udelení čestného občianstva obce Nižná,
d/ na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Nižnej
e/ na označenie katastrálneho územia obce
f/ v rokovacích miestnostiach orgánov obce
g/ na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce a obce v korešpondenčnom styku.
Šabľou či mečom ozbrojených a obrnených ramien, i nad korunou, máme v slovenskej heraldickej
literatúre veľa. Erb Zemianskej Dediny v roku 2004 chceli odborníci od týchto erbov podstatne odlíšiť.
Preto ho pri jeho tvorbe obohatili o taký heraldický prvok, ktorý je charakteristický iba pre túto
dedinu. Erb Zemianskej Dediny tvorí modrý štít. V jeho dolnej polovici sa z bočných okrajov štítu
objavujú dve drevenice, stojace oproti sebe. Nad chalupami je hlavná časť rodového erbu
Dedinských: zlatá koruna a nad ňou strieborné, šabľou ozbrojené a obrnené rameno. Takto bol
navyše vytvorený hovoriaci erb obce.
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Vlajka obce: Vlajka obce Nižná pozostáva z piatich pruhov vo farbách bielej /1/6/, modrej /1/6/, žltej
/2/6/, bielej /1/6/ a zelenej /I/6/. Vlajka je ukončená tromi cípmi.
Vlajku obce Nižná používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych
príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia,
príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý
zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby. Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a
pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

Pečať obce:
Pečať obce Nižná tvorí erb obce Nižná s hrubopisom: „OBEC NIŽNÁ".
Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenie čestného občianstva, na pečatenie
významných listín a dokumentov a pod. Pečať uschováva starosta obce.

Zo Zemianskej Dedíny poznáme až dve pečatidlá. Staršie, z konca 18. storočia, je okrúhle. V strede
pečatného poľa je v štíte vyrytá listová koruna, na ňu je položené šabľou ozbrojené obrnené rameno
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- rodový erb Dedinských. Štítové znamenie je aj klenotom erbu. Kruhopis pečatidla znie: NOBILIVM
DEDINA. Jeho odtlačky sa našli na dokumente z roku 1867.
Text kruhopisu, v ktorom je vyryté písmeno V namiesto písmena U dokazuje, že pečatidlo z 18.
storočia malo staršiu predlohu. Odborníci sú presvedčení, že aj na očakávanom staršom pečatidle zo
16. či 17. storočia Zemianska Dedina používala rovnaký znak. Mladšie pečatidlo zo začiatku 19.
storočia je oválne. V pečatnom poli je vyrytý v podstate ten istý znak. Kovorytec v ňom nad korunou
vynechal rameno a štít zospodu navyše ovenčil dvomi pamovými ratolesťami. Názov obce: DEDINA
NOBILIVM je vyrytá v hornej polovici poľa. Odtlačok pečatidla sme našli na písomnosti z roku 1849.
Na konci 19. storočia obec používala aj nápisovú pečiatku. V jej poli je text: ÁRVA MEGYE * NemesDedina KOZSÉG * VÁRI JÁRÁS. Našli sme ju na písomnosti z roku 1910.
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1.2 Demografia
Rozhodujúcim rozvojovým faktorom každej vidieckej obce je obyvateľstvo. Z hľadiska počtu
obyvateľov patrí obec Nižná medzi obce s celkovým počtom do 5 000 obyvateľov (veľkostná
kategória 2 000 – 4 999 obyvateľov).
Prehľad vývoja počtu obyvateľov obce je v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka 6 - Obec Nižná – Počet obyvateľov podľa pohlavia
Nižná
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži
2031 2025 2020 2019 2013 2017
Ženy
2036 2033 2028 2031 2020 2024
Spolu 4067 4058 4048 4050 4033 4041
Zdroj: Štatistický úrad SR
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Vývoj počtu obyvateľov
Graf č. 1 - Vývoj počtu obyvateľov
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Zdroj: Štatistický úrad SR
Z grafického znázornenia je zrejmé, že vývoj počtu obyvateľov obce Nižná má v sledovanom období
mierne klesajúcu tendenciu. V sledovanom období mala obec najviac obyvateľov v roku 2005
a najmenej v roku 2013. Od roku 2005 kedy predstavoval počet obyvateľov 4 067, nastáva postupný
nárast počtu obyvateľov až na úroveň 4 009 obyvateľov v roku 2015 (- 58 obyvateľov).
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Veková štruktúra obyvateľstva
Veková štruktúra obyvateľstva sa sleduje aj podľa produktívnych vekových skupín. Pri tejto štruktúre
môžeme obyvateľstvo rozdeliť do troch základných skupín:




predproduktívny vek (0 – 14 rokov),
produktívny vek (15 – 64),
poproduktívny vek (65+).

Tabuľka 7 - Veková štruktúra obyvateľstva obce Nižná
Veková štruktúra obyvateľstva obce (rok 2015)

Produktívny vek
(15 – 64 rokov)
Poproduktívny vek
(65+)
Spolu:
Zdroj: Štatistický úrad SR

285
1 433
275

Ženy
Predproduktívny vek
(0 – 14 rokov)
Produktívny vek
(15 – 64 rokov)
Poproduktívny vek
(65+)

1 993

Spolu

Spolu
Celkom (muži + ženy):

Muži
Predproduktívny vek
(0 – 14 rokov)

272
1 335
409
2 016

557
2 768
684
4 009

Najviac obyvateľov je zastúpených v skupine produktívneho veku, celkovo 2 768 obyvateľov obce, čo
predstavuje 69,04 % z celkového počtu obyvateľov. Nasleduje skupina poproduktívneho veku,
s počtom 684 občanov, čo predstavuje 17,06 % všetkých obyvateľov obce. Poslednou zastúpenou
skupinou sú obyvatelia v predproduktívnom veku s počtom 557 občanov, čo predstavuje 13,89 %
obyvateľov obce Nižná.
Prirodzený prírastok – migrácia obyvateľstva
Najviac detí sa v obci narodilo v rokoch 2009, 2011, 2012 a 2014. Naopak najnižšia pôrodnosť bola
zaznamená v rokoch 2006 a 2013. Najväčší prirodzený prírastok obyvateľstva dosiahla obec v rokoch
2011 a 2014. Celkový prírastok obyvateľstva bol negatívny v rokoch 2005 – 2007, 2009, 2013 a 2015.
Naopak najvyšší celkový prírastok dosiahla obec v roku 2011.
Tabuľka 8 - Obec Nižná – Prehľad stavu a pohybu obyvateľstva
Nižná
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Narodení
33
27
32
34
40
35
41
Zomretí
25
36
29
36
51
38
31
Prirodzení
prírastok
8
-9
3
-2
-11
-3
10
obyvateľstva
Prisťahovaní na
50
47
36
41
45
64
73
trvalý pobyt
Vysťahovaní
z trvalého
59
47
49
37
51
53
61
pobytu
Migračné saldo
-9
-13
4
-6
11
12
10
Celkový
-1
-9
-10
2
-17
8
22

2012
41
37

2013
25
35

2014
40
29

2015
30
49

4

-10

11

-19

46

61

41

53

36

69

38

45

-8
14

3
-18

8
14

-9
-11
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prírastok
obyvateľstva
Počet
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obce
Zdroj: Štatistický úrad SR
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Veková pyramída obce Nižná (2014)
Graf č. 2 - Veková pyramída obce Nižná (2014)
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Vzdelanostná úroveň obyvateľstva
Z hľadiska vzdelanostnej úrovne je v obci najviac zastúpené obyvateľstvo s úplným stredným
odborným vzdelaním s maturitou (24,07 %). Za ním nasledujú obyvatelia bez školského vzdelania
(15,58 %). Vysokoškolské vzdelanie má 14,29 % obyvateľov obce. Učňovské vzdelanie (bez maturity)
má 11,87 % obyvateľov, 11,53 % obyvateľov má základné vzdelanie a 9,19 % má stredné odborné
vzdelanie (bez maturity). Naopak vyššie odborné vzdelanie má 1,64 % obyvateľov a pri 0,95 %
obyvateľov nebolo zistené ich vzdelanie.
 Úplné stredné odborné (s maturitou) 24,07
 Bez školského vzdelania
15,58
 Vysokoškolské spolu
14,29
 Učňovské (bez maturity)
11,87
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Základné
Stredné odborné (bez maturity)
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Vyššie odborné vzdelanie
Nezistené

11,53
9,19
5,70
5,18
1,64
0,95

Tabuľka 9 - Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Základné
Učňovské (bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
Úplné stredné odborné (s maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské bakalárske
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské
Vysokoškolské doktorandské
Vysokoškolské spolu
prírodné vedy
technické vedy a náuky I (baníctvo, hutníctvo, strojárstvo,
informatika a VT, elektrotech., tech. chémia, potravinárstvo)
technické vedy a náuky II (textilná v.,sprac.kože,dreva, plastov,
v.hud.nástrojov, archit.,
staveb.,dopr.,pošty,telekom.,automatiz., špec. odb.)
poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky
zdravotníctvo
Študijný
spoločenské vedy, náuky a služby I (filozof.,ekon.,polit. a
odbor
práv.vedy, ekonomika a manaž., obchod a služby,SŠ- OA, HA,
praktická š.,učeb.odb.)
spoločenské vedy, náuky a služby II (histor.,filolog.,pedag. a
psych.vedy, publicistika a informácie, telových.,učiteľstvo, SŠ gym.)
vedy a náuky o kultúre a umení
vojenské a bezpečnostné vedy a náuky
nezistený
Bez školského vzdelania
Nezistené
Úhrn
Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2011

Pohlavie
Spolu
muži
ženy
175
288
463
278
199
477
199
170
369
146
83
229
474
493
967
87
121
208
21
45
66
37
66
103
231
224
455
9
7
16
277
297
574
4
13
17
97

40

137

25

22

47

14
9

8
26

22
35

53

55

108

48

112

160

7
9
11
314
22
1 993

5
0
16
312
16
2 024

12
9
27
626
38
4 017

Z hľadiska národnostného zloženia je obyvateľstvo obce s prevahou slovenskej národnosti. V obci žijú
podľa sčítania obyvateľov občania slovenskej, maďarskej, rusínskej, českej, nemeckej, poľskej, ruskej,
moravskej, 5 obyvateľov (0,12 %) inej a 73 obyvateľov (1,82 %) nezistenej národnosti. Podľa SODB
2011 sa najviac, cca 97,31 % obyvateľstva obce hlásilo k slovenskej národnosti, 0,12 % k
maďarskej, 0,02 % k rusínskej, 0,35 % k českej, 0,10 % k nemeckej, 0,07 % k poľskej, 0,02 % k ruskej
a 0,05 % k moravskej.
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Tabuľka 10 - Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti – obec Nižná
Národnosť
Muži
Slovenská
1 936
Maďarská
4
Rusínska
0
Česká
6
Nemecká
3
Poľská
2
Ruská
0
Moravská
1
Iná
5
Nezistená
36
Spolu
1 993
Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2011

Ženy
1 973
1
1
8
1
1
1
1
0
37
2 024

Spolu
3 909
5
1
14
4
3
1
2
5
73
4 017

Podľa údajov zo SODB 2011 z hľadiska náboženského vyznania obyvateľstva dominujú v obci
obyvatelia, ktorí sa hlásia k rímskokatolíckej cirkvi (tvoria 87,23 % obyvateľstva obce). K evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania sa hlási 58 obyvateľov a 14 obyvatelia sa hlásia ku gréckokatolíckej
cirkvi. K pravoslávnej cirkvi, evanjelickej cirkvi metodistickej, starokatolíckej cirkvi, bratskej jednote
baptistov a cirkvi adventistov siedmeho dňa sa hlási po jednom obyvateľovi. Po dvaja obyvatelia sa
prihlásili k reformovanej kresťanskej cirkvi, náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia a tiež
k inému náboženskému vyznaniu. Bez vyznania je 226 obyvateľov obce a pri 204 obyvateľoch sa
nepodarilo zistiť ich náboženské vyznanie.
Tabuľka 11 - Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženského vyznania – obec Nižná
Náboženské vyznanie
Muži
Ženy
Rímskokatolícka cirkev
1 693
1 811
Gréckokatolícka cirkev
8
6
Pravoslávna cirkev
0
1
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
23
35
Reformovaná kresťanská cirkev
0
2
Evanjelická cirkev metodistická
0
1
Starokatolícka cirkev
1
0
Bratská jednota baptistov
1
0
Cirkev adventistov siedmeho dňa
1
0
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
2
0
Bez vyznania
140
86
Iné
2
0
Nezistené
122
82
Spolu
1 993
2 024
Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2011

Spolu
3 504
14
1
58
2
1
1
1
1
2
226
2
204
4 017

1.3 Hospodárstvo
Obec je napriek zániku OTF významným zdrojom pracovných príležitostí pre vlastných obyvateľov,
ako aj obyvateľov Tvrdošína a ostatných blízkych obcí. Najviac pracovných príležitosti je v
sekundárnom sektore (priemyselná výroba), menej v primárnom sektore (poľnohospodárstvo) a v
terciálnej sfére (sociálna infraštruktúra, turizmus).
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Najvýznamnejší
poskytovatelia
služieb,
najvýznamnejší
priemysel,
najvýznamnejšia
poľnohospodárska výroba v obci Nižná:
- Technické služby obce Nižná, pozemkové spoločenstvo, Urbári, Verex Orava, s.r.o., COOP Jednota,
spotrebné družstvo, Slovenská pošta, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Všeobecná úverová banka,
Zberné suroviny, Podielnícke poľnohospodárske družstvo, SPP – zákaznícke centrum, Pneuservis
TECHNOGUM Autoškola GAMA, Čerpacia stanica Slovnaft, Čistička odpadových vôd Nižná,
Kaderníctvo AFRODITA, Štúdio SISA – pedikúra, manikúra, masáže, MK ŠPORT Nižná Mgr. Marián
Klimčík - športovo-rekreačná škola, Televízna služba Komačka Václav - oprava televízorov, Advokátska
kancelária - Mgr. Ďaďová, Oprava práčok a chladničiek – Ďaďo, Očná optika, Pohrebníctvo Garajová
Ingrid, Kamenárstvo GRANIT – Gibala FCZVK Cvoliga – inštalácia a opravy ústredného kúrenia ,
NOVAPLYN, s.r.o., CK Tomíček, Daniel Korčuška OREKO Nová doba 487/16, CYKLO-ŠPORT MARVAS –
predaj bicyklov a športových potrieb Závodná 481, Prvá stavebná sporiteľňa, Blach dom, masérske
služby.
Výrobné územia predstavujú hospodársku základňu obce, ktorého základom je priemyselná výroba v
bývalom závode Tesla Orava, výrobná zložka územia si dodnes zachovala významné postavenie.
Svedčia o tom založené areály priemyselnej výroby a výrobných služieb na území obce, ktoré sa
vyznačujú monofunkčným charakterom a výborným dopravným napojením.
Hospodárska základňa obce je dobre rozvinutá, s najviac zastúpeným sekundárnym sektorom a
terciálnym sektorom. Najmenej zastúpený je primárny sektor. Bilanciu pracovných príležitostí
priaznivo ovplyvňuje poloha obce ako súčasti aglomerácie Nižná – Tvrdošín – Trstená, ktorá je
zdrojom pracovných príležitostí predovšetkým v sekundárnom aj terciálnom sektore. V ďalších
rokoch predpokladáme zvýšenie počtu pracovných príležitostí najmä v sekundárnej sfére (najmä
možnosti intenzifikácie súčasných výrobných plôch) a v terciálnej sfére (predpokladaný rozvoj služieb
pre turizmus).
Poľnohospodárska výroba:
Poľnohospodársku pôdu v katastri obce obhospodaruje Oravské Podielnické poľnohospodárske
družstvo, ktorá sa zaoberá rastlinnou aj živočíšnou výrobou. Rastlinná výroba je zameraná na
pestovanie krmovín. Družstvo má 41 zamestnancov.
Obhospodarovaná pôda:
- Orná - 108,42 ha
- Lúky - 147,43 ha
- Pasienky - 339,46 ha
Plocha hospodárskeho dvora:
- Nižná – 0,80 ha, zastavaná 2638 m2
- Farma – 3,5 ha, zastavaná 6850 m2
Stav hovädzieho dobytku:
– kravy, jalovice: 780 ks
– teľatá: 80 ks
Lesná výroba:
V riešenom území katastrálneho územia Nižná sa nachádzajú lesné pozemky celkovou výmerou
686,81ha a v katastrálnom území Zemianka dedina 218,49 ha, pričom patrí celá výmera do
hospodárskych lesov. Z hľadiska kategorizácie lesov výmera hospodárskych lesov zabezpečuje
produkciu dreva a ostatných lesných produktov pri súčasnom zabezpečovaní mimoprodukčných
funkcií lesov.
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Na ostatnej porastovej ploche hospodária nasledujúce subjekty:
1. Urbár gruntomajiteľov obce Nižná pozemkové spoločenstvo
2. Lesné združenie obce Nižná
3. Spoločenstvo bývalých urbarialistov a majiteľov lesa Zem. Dedina
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude
orientovať na ďalšie poskytovanie služieb občanom a najmä turistom a návštevníkom obce.
Firmy so sídlom v obci:
 EDM, s.r.o. - Výroba elektrických distribučných a kontrolných zariadení
 Eurotron component, a.s. - Výroba ostatných elektrických zariadení
 EBECO, s.r.o. - Výroba kovových konštrukcií a ich častí
 XPS Slovakia s.r.o. - Výroba kancelárskych strojov a zariadení (okrem počítačov a periférnych
zariadení)
 ROTEK, s.r.o. – Obrábanie
 MARIE, s. r. o. - Nešpecializovaný veľkoobchod
 "Orava" podielnícke poľnohospodárske družstvo, družstvo - Chov dojníc
 OBTULOWICZ, s.r.o. - Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom
 Violette móda s.r.o. - Špecializované dizajnérske činnosti
 PLARIS s.r.o. - Dodávka jedál
 EBECO SLOVAKIA, s.r.o. - Nešpecializovaný veľkoobchod
 DISPLAY INNOVATION, s.r.o. - Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných
predajniach i. n.
 Auto FORUM Nižna s.r.o. - Výroba ostatných výrobkov z dreva, výroba výrobkov z korku, slamy a
prúteného materiálu
 BUSTRANSPORT Slovakia, s.r.o. - Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
 AirMat, s.r.o. - Pilovanie a hobľovanie dreva
 F K H s.r.o. - Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť
 FK - Trade, s.r.o. - Služby pohostinstiev
 Mistr, s.r.o. - Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
 Violette, s.r.o. - Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
 FORED, s.r.o. - Veľkoobchod s parfumérskym a kozmetickým tovarom
 MUDr. Daniela Smatana Javošová, s. r. o. - Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
 PROFIREMONT, s.r.o. - Nešpecializovaný veľkoobchod
 OTF ORAVAN, s.r.o. - Výroba spotrebnej elektroniky
 EURO PROFITS s.r.o. - Nákladná cestná doprava
 S.E.A.M. s.r.o. - Nešpecializovaný veľkoobchod
 MP-ALERGO s.r.o. - Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom
 Droplets s.r.o. - Výroba dutého skla
 Activ, s.r.o. - Špecializované sprostredkovanie obchodu s iným špecifickým tovarom
 MSC o.k.s. - Maloobchod s nábytkom, svietidlami a inými domácimi potrebami v špecializovaných
predajniach
 POMAS, s. r. o. - Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach i. n.
 E&M enterprises, s r.o. - Nešpecializovaný veľkoobchod
 MADEX INVEST s.r.o. - Nákladná cestná doprava
 METALWOOD SK, s.r.o. - Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh, daňové
poradenstvo
 SIPs Panel SK s.r.o. - Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
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RIGO, s.r.o. - Sprostredkovanie obchodu s nábytkom, tovarom pre domácnosť a železiarskym
tovarom

Tabuľka 12 - FO - podnikatelia
Nižná
2004 2005 2006
Živnostníci
251
264
256
Samostatne
hospodáriaci
7
6
5
roľníci
Slobodné
11
8
11
povolania
FO 269
278
272
podnikatelia
Zdroj: Štatistický úrad SR
Tabuľka 13 - Právnické osoby
Nižná
2004 2005 2006
PO 40
50
56
ziskové
PO 28
30
29
neziskové
PO - spolu
68
80
85
Zdroj: Štatistický úrad SR

2007
243

2008
261

2009
256

2010
267

2011
297

2012
300

2013
280

2014
263

6

7

6

5

5

5

4

3

12

8

8

10

9

8

10

10

261

276

270

282

311

313

294

276

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

54

61

62

61

60

67

77

83

31

33

35

35

35

39

42

45

85

94

97

96

95

106

119

128

Občianske združenia:
 "ZOEE" - materské centrum
 ART COMMUNITY - iné umelecké, kultúrne činnosti
 Chrámový zbor sv. Gála - spev, tanec, hudba
 Dolné Uhlisko – záhradkárske, chovateľské činnosti
 EuropaGym - iné združenia
 Folklórny súbor ORAVAN - spev, tanec, hudba
 Futbalový klub Nižná - klub
 Hámor Františkova huta – zameraný na históriu
 HARLEKÝN - spev, tanec, hudba
 INÝ PRÍSTUP-DETI V ROVNOVÁHE - učiteľské, školské, predškolské činnosti
 learn & see - centrum pre rozvoj technického myslenia mládeže - iné mládežnícke činnosti
 Motocross klub Rubanka, združenie motoristického športu Nižná - camping, caravan,
motorizmus
 MX ZEMAN TEAM Nižná - camping, caravan, motorizmus
 Občianske združenie LOD - iné telovýchovné, iné umelecké, kultúrne činnosti
 OBČIANSKE ZDRUŽENIE TENIS NIŽNÁ – klub
 Odbor KST Nižná – turistické činnosti
 Oravan senior - iné umelecké, kultúrne činnosti a história
 Oravské tenisové centrum - regionálne športové činnosti
 Oravské združenie na ochranu a šírenie národnej kultúry (ORZNAK) - iné umelecké, kultúrne
činnosti
 Pro arte - iné umelecké, kultúrne činnosti
 PRO LIFE STYLE - rozvoj obce, regiónu, CR
 Rodičovské združenie pri Základnej škole Nižná – ZRPŠ
 SEAGULL – vzdelávacie činnosti
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SNOW-BIKE KLUB – klub
SOCIATEAM - rozvoj obce, regiónu, CR
Športový klub ORAVAMAN – ŠK
Strelecký klub Ostražica – klub
Telovýchovná jednota Nižná – TJ
TYR Centrum - iné združenia
Združenie Downovho syndrómu na Orave – činnosti pre zdravotne postihnutých
Združenie technického a vedeckého rozvoja Oravy - rozvoj obce, regiónu, CR

Obchod
Maloobchodná sieť je reprezentovaná je viacerými maloobchodnými zariadeniami. Skladba a
rozloženie v území vyhovujú pre obec do 5000 obyvateľov.
Predajne potravín:
 COOP Jednota Trstená, Orličie 604 Nižná
 COOP Jednota Trstená, Hviezdoslavova 153 Nižná
 Potraviny Ružena, Hviezdoslavova 26 Nižná
 Verex L. Mikuláš, Nová doba 481 Nižná
 Potraviny, Nová doba 495 Nižná
 Potraviny Zemianska Dedina 61 Nižná
Tabuľka 14 - Obchod a pohostinstvo – obec Nižná
Obchod a pohostinstvo – obec Nižná
Predajne potravinár. tovaru, supermarkety a predajne zmiešaného t
Predajne potravinárskeho tovaru - supermarkety
Predajne zmiešaného tovaru
Obchodné domy, nákupné strediská a hypermarkety
Obchodné domy a nákupné strediská - z toho hypermarkety
Pohostinské odbytové strediská
Predajne nepotravinárskeho tovaru
Predajne pohonných látok
Predajne motorových vozidiel
Zariadenia pre údržbu a opravu motorových vozidiel
Predajne súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá
Zariadenia pre predaj,údržbu a opravu motocyklov,mopedov a prísl.
Zdroj: Štatistický úrad SR, MOŠ 2012

Údaj
9
0
0
0
0
13
19
1
0
2
0
0

Verejné stravovanie
Verejné stravovanie v obci poskytujú nasledovné subjekty:
 Hotel RADAR (kapacita 130)
 Salaš Ostražica, Družstevná 510 Nižná, (kapacita 50)
 SOU Nižná (kapacita 100)
 Reštaurácia Zákruta, 02743 Nižná, (kapacita 80)
 Penzión Oravský zrub na ul. Farkašovského, Nižná (kapacita 110)
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Verejné ubytovanie
V obci a v jej katastrálnom území sú v súčasnosti nasledovné zariadenia:
 Hotel RADAR (kapacita 70)
 SOU Nižná (kapacita 100)
 Penzión Uhliská (kapacita 36)
 Penzión Oravský zrub (kapacita 23)
 Chata BLAVA (kapacita 12)
 Chata GOLEM (kapacita 8)
 Ján Homola Chata (kapacita 10)
 Ubytovanie u Kráľa (kapacita 6)
 Ubytovanie u Pohančaníka (kapacita 8)
 Domček Olina (kapacita 6)
 Ubytovanie Majo (kapacita 6)
 Chata Ondrej (kapacita 10)
V budúcnosti je možné rozšíriť kapacity lôžok v rekreačnej zóne Uhliská a Nižňanský Mlyn. Realizácia
nových prevádzok je podmienená ekonomickým rastom obce a jej obyvateľov.
Tabuľka 15 - Subjekty podľa vybraných ekonomických činností Nižná
Subjekty podľa vybraných ekonomických činností Nižná
Odvetvová štruktúra hosp.: subjekty za územie spolu (01-99)
Subjekty v poľnohospodárstve,lesníctve,rybolove (SK NACE 01-03) A
Subjekty v ťažbe a dobývaní (SK NACE 05-09) B
Subjekty v priemyselnej výrobe (SK NACE 10-33) C
Subjekty v dodávke el.,plynu,pary a studen.vzduchu (SK NACE 35) D
Subjekty v dodávke vody;odvode odpad.vôd,odpadoch (SKNACE36-39) E
Subjekty v stavebníctve (SK NACE 41-43) F
Subjekty vo veľko.a maloobchode;oprave mot.voz.(SK NACE 45-47) G
Subjekty v doprave a skladovaní (SK NACE 49-53) H
Subjekty v ubytovacích a stravovacích službách (SK NACE 55-56) I
Subjekty v informáciách a komunikáciách (SK NACE 58-63) J
Subjekty vo finančných a poisťovacích činnostiach(SK NACE 64-66)K
Subjekty v činnostiach v oblasti nehnuteľností (SK NACE 68) L
Subjekty v odborných,vedeckých a tech.činnostiach(SK NACE 69-75)M
Subjekty v administrat. a podporných službách (SK NACE 77-82) N
Subjekty vo verej.správe a obrane; povin.soc.zabezpeč.(SKNACE84)O
Subjekty vo vzdelávaní (SK NACE 85) P
Subjekty v zdravotníctve a sociálnej pomoci SK NACE 86-88 Q
Subjekty v umení, zábave a rekreácii (SK NACE 90-93) R
Subjekty v ostatných činnostiach (SK NACE 94-96) S
Subjekty v činnostiach domácností ako zamestnávat. (SKNACE97-98)T
Subjekty v činnostiach exterit.organizácií a združení(SK NACE99)U
Zdroj: Štatistický úrad SR, MOŠ 2012

Údaj
419
10
0
70
0
2
85
114
9
15
14
7
8
18
13
1
7
8
12
26
0
0
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Tabuľka 16 - Organizačná štruktúra hospodárstva Nižná
Organizačná štruktúra hospodárstva Nižná
Právne subjekty v Registri organizácií
Právnické osoby spolu
Podniky
Obchodné spoločnosti
Akciové spoločnosti
Spol. s r.o.
Družstvá
Šátne podniky
Obecné podniky
Org. zložky zahr. osôb
Ostatné ziskovo orient. jednotky
Neziskové inštitúcie - spolu
Neziskové inštitúcie - rozpočtové
Neziskové inštitúcie - príspevkové
Neziskové inštitúcie - ostatné
Fyzické osoby - podnikatelia
Fyzické osoby podnikatelia - živnostníci
Fyzické osoby - podnikatelia - slobodné povolania
Fyz. osoby - podnikatelia - samostatne hospodáriaci roľníci
Počet podnikov v súkromnom sektore - spolu
Počet podnikov v súk. sektore -v medzinár.vlast. s prevaž. súk.s.
Počet podnikov v súkromnom sektore - v zahraničnom vlastníctve
Počet podnikov v súkromnom sektore - družstevnom vlastníctve
Počet podnikov vo verejnom sektore
Zdroj: Štatistický úrad SR, MOŠ 2012

Údaj
419
106
67
64
2
61
1
0
x
0
2
39
4
2
33
313
300
8
5
67
7
7
1
0
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Trh práce
Počet nezamestnaných v obci Nižná sa od roku 2009 výrazne zvýšil vplyvom svetovej hospodárskej
krízy. Prvý pokles nastal v rokoch 2011 – 2012 a potom v roku 2014. V sledovanom období bol
najvyšší počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie v roku 2010 (spolu 267 uchádzačov). V roku
2014 bolo v obci Nižná celkovo 223 evidovaných uchádzačov o zamestnanie, z toho 89 žien a 134
mužov.
Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie
Graf č. 3 - Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie
300
250
200
150
100
50
0
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2011
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2014

Muži

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Tabuľka 17 - Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a
odvetvia ekonomickej činnosti – obec Nižná
Ekonomicky aktívne osoby
z toho
Odvetvie ekonomickej činnosti
muži
ženy
spolu dochádza do
zamestnania
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a
27
9
36
27
služby s tým súvisiace
Lesníctvo a ťažba dreva
13
8
21
20
Ťažba uhlia a lignitu
1
1
2
1
Iná ťažba a dobývanie
1
0
1
1
Výroba potravín
7
7
14
10
Výroba nápojov
7
1
8
7
Výroba textilu
1
4
5
1
Výroba odevov
3
4
7
4
Výroba kože a kožených výrobkov
6
1
7
5
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a
46
5
51
40
korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy
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a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych
výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a
zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických
výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného
vzduchu
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia
materiálov
Výstavba budov
Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových
vozidiel a motocyklov
Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a
motocyklov
Maloobchod okrem motorových vozidiel a
motocyklov
Pozemná doprava a doprava potrubím
Letecká doprava
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Poštové služby a služby kuriérov
Ubytovanie
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Nakladateľské činnosti
Výroba filmov, videozáznamov a televíznych
programov, príprava a zverejňovanie zvukových
nahrávok
Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie
Telekomunikácie
Počítačové programovanie, poradenstvo a
súvisiace služby
Informačné služby

0
0
1
5
3

1
1
0
2
8

1
1
1
7
11

1
1
1
4
11

12

8

20

13

27

11

38

29

59

18

77

60

52

43

95

74

65
40
37
2
5
1
4

106
34
30
0
3
3
0

171
74
67
2
8
4
4

149
65
54
2
6
3
3

4

1

5

3

5
1

2
0

7
1

6
1

12

3

15

13

61
14
66

11
2
9

72
16
75

60
10
58

12

5

17

13

60

36

96

80

53

60

113

87

23
3
11
2
7
17
1

5
0
3
6
10
30
2

28
3
14
8
17
47
3

23
2
14
8
13
35
1

2

0

2

1

2
2

0
3

2
5

1
4

14

4

18

14

1

0

1

1
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Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového
zabezpečenia
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie
okrem povinného sociálneho poistenia
Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Právne a účtovnícke činnosti
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Architektonické a inžinierske činnosti; technické
testovanie a analýzy
Vedecký výskum a vývoj
Reklama a prieskum trhu
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Veterinárne činnosti
Prenájom a lízing
Sprostredkovanie práce
Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby
cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
Bezpečnostné a pátracie služby
Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou
úpravou
Administratívne, pomocné kancelárske a iné
obchodné pomocné činnosti
Verejná správa a obrana; povinné sociálne
zabezpečenie
Vzdelávanie
Zdravotníctvo
Starostlivosť v pobytových zariadeniach
(rezidenčná starostlivosť)
Sociálna práca bez ubytovania
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných
kultúrnych zariadení
Činnosti herní a stávkových kancelárií
Športové, zábavné a rekreačné činnosti
Činnosti členských organizácií
Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre
domácnosti
Ostatné osobné služby
Nezistené
Spolu
Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2011

5

10

15

14

4

1

5

4

1
5
3
5

2
1
12
3

3
6
15
8

1
5
11
7

9

4

13

8

0
1
3
2
0
4

1
1
4
0
3
2

1
2
7
2
3
6

1
1
6
2
2
5

2

0

2

1

10

2

12

7

2

1

3

3

3

2

5

5

56

42

98

84

48
18

120
52

168
70

149
64

5

9

14

13

1
2

7
1

8
3

7
1

1

1

2

2

0
8
6

3
2
7

3
10
13

3
7
10

3

0

3

3

1
72
1 078

8
38
839

9
110
1 917

8
80
1 554
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1.4 Občianska vybavenosť a sociálna infraštruktúra
Nižná patrí do záujmového územia a suburbánneho pásma okresného mesta Tvrdošín, kde je
umiestnená prevažná časť zariadení vyššej vybavenosti (štátna správa, stredné školy, kultúrne,
zdravotnícke zariadenia, špecializované predajne a služby) aj priemyselné prevádzky, ktoré sú
zdrojom pracovných príležitostí pre miestnych obyvateľov. Vyššia vybavenosť z oblasti zdravotníctva
je zabezpečovaná v Trstenej.
Plochy občianskej vybavenosti a služieb sú sústredene najmä v centrálnej zóne. Nachádzajú sa tu
školské areály, autobusová a železničná stanica, zdravotné stredisko, polícia, pošta, banky a objekty
ostatnej občianskej vybavenosti. V časti „Malá Orava“ a „Vŕšok – Ostrvka“ sú plochy občianskej
vybavenosti zastúpené nedostatočne, tvoria ich zariadenia základnej vybavenosti.
Inštitúcie
Prvá škola - artikulárna v Nižnej je doložená v archívnych dokumentoch v rokoch 1652-1659, teda tu
vznikla škola medzi prvými na Orave. V roku 1736 sa spomína drevená budova školy. Po roku 1945
vzdelanie v obci nadväzovalo na pomery a podmienky vytvárané predchádzajúcimi generáciami. Už
12. júna 1945 v Nižnej vznikla štvortriedna Štátna ľudová škola. Mala len dve učebne, čo veľmi
komplikovalo výuku a celý výchovno- vzdelávací proces. Žiaci z vyšších ročníkov dochádzali z Nižnej
do Strednej meštianskej školy v Tvrdošíne.
Základná zmena nastala v roku 1951; keď sa v Nižnej zriadila plnoorganizovaná Deväťročná stredná
škola, po reorganizácii v roku 1953 zmenená na Osemročnú strednú školu. Pôvodne bola umiestnená
v dvoch budovách - prvých päť ročníkov sa vyučovalo v budove štátnej školy oproti fare a vyššie
ročníky v adaptovanej obecnej budove -"Meisslovke." V roku 1958 sa začala výstavba novej školskej
budovy zodpovedajúcej potrebám doby. Nová 23 triedna Základná deväťročná škola sa slávnostne
odovzdala do užívania 27. augusta 1961. Spolu so školou sa uviedli do prevádzky aj priestory školskej
jedálne, družiny a dielní a neskôr (v roku 1973) aj nové priestory telocvične. Ďalšie zlepšenie
priestorových podmienok školy prinieslo dokončenie prístavby školy, ktorá sa začala budovať v akcii
"Z" v roku 1989. Výrazné zlepšenie nastalo v roku 2009, kedy prebehla revitalizácia a rekonštrukcia
základnej školy.
Základná škola v Nižnej mala vo svojom doterajšom vývoji úspešné, ale aj ťažšie roky. Jej žiaci dosiahli
úspešné výsledky nielen vo vyučovacom procese, ale aj celý rad vynikajúcich úspechov v športových,
matematických, prírodovedných, chemických, speváckych, recitačných, zdravotníckych a iných
súťažiach a olympiádach.
Prvá Materská škola v Nižnej začala účinkovať v apríli 1951 v budove, ktorá bola postavená
z prostriedkov UNRY. V ďalších rokoch sa v Nižnej otvorili ešte dve materské školy - v roku 1967 MŠ
s celodennou starostlivosťou o deti v komplexe pri ZŠ ( od r.2003 v prístavbe ZŠ) a v roku 1983 v
lokalite Orličie. V r.2004 prešli materské školy do pôsobnosti ZŠ v Nižnej a s účinnosťou od 1.9.2004
bola do siete škôl a školských zariadení MŠ SR zaradená nová škola - Základná škola s materskou
školou Nová doba Nižná.
V školskom roku 2013/2014 mala škola 519 žiakov
 Základná škola 416 žiakov
 Materská škola 103 žiakov
 Počet oddelení v ŠKD - 3 - 71 žiakov
Na škole pracovalo 64 zamestnancov z toho 5 riadiacich.
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V priebehu rokov v Nižnej účinkovali a účinkujú aj ďalšie školy. Prípravu kvalifikovaných odborníkov v
robotníckych profesiách pre Ľanárske závody Orava začala od roku 1950 zabezpečovať jednoročná
podniková škola - Stredisko pracujúceho dorastu. Po zmene výrobného programu Závodná učňovská
škola (učebný odbor rádiomechanik) v roku 1960 zmenená na Odborné učilište pri n. p. Tešia Orava a
neskôr, v rámci prestavby štúdia, na Stredné odborné učilište elektrotechnické, s možnosťou
ukončenia predĺženého štúdia maturitnou skúškou. V súčasnosti nesie názov Spojená škola v Nižnej
skladajúcej sa zo Strednej odbornej školy a Strednej umeleckej školy. Zriaďovateľom je Žilinský
samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina. Žiaci Strednej odbornej školy môžu študovať v
nasledovných študijných odboroch:
Tabuľka 18 – SOŠ – študijné odbory
Názov odboru
Priemyselná elektrotechnika
Manažér výroby a kontroly v automobilovom
priemysle
Mechanik elektrotechnik
Program. A riadenie CNC strojov
Energetika
Osobný počítač a počítačové siete
Elektromechanik
Umelecký rezbár
Propagačná grafika
Grafický dizajn
Strojárstvo
Stolársky technik
Stolársky technik
Manažment financií - TAP
Manažment financií - TEP

Zameranie
spotrebná technika

Dĺžka štúdia
4 roky

auto elektronika

4 roky

informačné technológie

4 roky
4 roky
4 roky
4 roky
4 roky

spotrebná elektronika
úžitková mechanika
umelecko-remeselné
spracúvanie dreva

obrábanie materiálov
nadstavba

nadstavba

4 roky
4 roky
4 roky
3 roky
3 roky
4 roky
4 roky
3 roky

Po úspešnom absolvovaní študijného odboru, ktorý trvá 4 roky, žiaci získavajú výučný list a maturitné
vysvedčenie. Po úspešnom absolvovaní učebného odboru, ktorý trvá 3 roky, žiaci získavajú výučný list
a majú možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu, ktoré je ukončené maturitou. Stredná umelecká
škola má v súčasnosti odbory - Propagačná grafika a Umelecký rezbár – denné štúdium v dĺžke 4 roky
ukončené maturitnou skúškou. Absolvent tohto študijného odboru je pripravený uplatniť sa na trhu
práce ako stredoškolsky vzdelaný pracovník – grafik a rezbár s praktickým a teoretickým vybavením v
rôznych funkciách stredoškolsky vzdelaných pracovníkov pre činnosť v oblasti reklamy, grafického
dizajnu, najmä v reklamných agentúrach, propagačných oddeleniach podnikov a inštitúcií.
Pozoruhodnou kapitolou dejín školstva v Nižnej bolo zriadenie a pôsobenie konzultačného strediska
Vysokej školy technickej v rokoch 1962 a 1963. V Nižnej boli veľmi rozšírené a intenzívne sa v
priebehu rokov využívali rôzne mimoriadne formy štúdia. Najmä večernou formou štúdia si v Nižnej
získali stredoškolské, či už odborné alebo všeobecné vzdelanie, stovky pracovníkov fabriky a
obyvateľov Oravy, čo významne napomohlo rastu vzdelanostnej úrovne obyvateľstva Nižnej a celého
tohto, v minulosti zanedbaného regiónu.
V roku 1964 sa v Nižnej zriadila pobočka Ľudovej školy umenia v Trstenej, a to odbor hudobný.
Neskôr (roku 1968) sa v ĽŠU v Nižnej otvoril aj výtvarný odbor. V roku 1976 sa ĽŠU osamostatnila.
Obdobie po roku 1989 prinieslo v organizácii i v živote školy ďalšie zmeny. Ľudová škola umenia sa
premenovala na Základnú umeleckú školu a riaditeľstvo mala v Tvrdošíne.
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V roku 1994 sa však ZUŠ v Nižnej opäť osamostatnila. Jej sídlo je v budove ZŠ. Škola dosahovala
a dosahuje veľmi dobré vyučovacie výsledky, čo dokazujú popredné umiestnenia žiakov v súťažiach,
umelecká úroveň absolventských koncertov i úspešné štúdium mnohých absolventov na
konzervatóriách i vysokých školách múzických umení.
V školskom roku 2013/2014 navštevovalo školu 445 žiakov v troch odboroch: hudobnom, výtvarnom
a tanečnom.
Zamestnancov bolo 24 z toho 2 riadiaci.
Škola každoročne usporadúva dve celoslovenské súťaže:
“Husľové talenty", ktorá sa koná v rámci Festivalu Ivana Ballu v Dolnom a národnú súťaž v hre na
zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch "Čarovná flauta", nižnianske minisynkopy,
vianočné koncerty v Habovke, Liesku a v Nižnej.
Z bohatej činnosti školy treba vyzdvihnúť okrem už spomínaných súťaží, účasť žiakov všetkých
odborov na súťažiach, výstavách a festivaloch doma i v zahraničí. Pozornosť si zaslúžia umiestnenia
žiakov na
1. mieste - tanečného odboru – „Diaľavy“
1. mieste - Šaliansky Maťko
1. mieste - Dobro zvíťazí
V súčasnej dobe je pre vzdelanostnú štruktúru Nižnej charakteristický vysoko nadpriemerný
podiel inteligencie so stredoškolským i vysokoškolským vzdelaním.
Požiarna zbrojnica - obec má samostatný objekt požiarnej zbrojnice nachádzajúci sa na
Hviezdoslavovej ulici. Požiarne vozidlo s výzbrojou je garážované v tomto objekte.
V obci svoju činnosť aktívne vykonáva aj Dobrovoľný hasičský zbor Nižná a Zemianska Dedina
(členskú základňu DHZ tvorí 43 členov s ďalšími dobrovoľníkmi 53 členov) a Klub dôchodcov.
Tabuľka 19 - Školstvo – obec Nižná
Školstvo – obec Nižná
Materské školy spolu
Materské školy spolu - deti
Základné školy - (1. - 4. roč.) spolu
Základné školy - (1. - 4. roč.) spolu - žiaci
Základné školy - (1. - 9. roč.) spolu
Základné školy - (1. - 9. roč.) spolu - žiaci
Stredné odborné školy spolu
Stredné odborné školy spolu - žiaci
Stredné odborné školy spolu - žiaci denného štúdia
Materské školy - štátne
Materské školy - štátne - deti
Materské školy - štátne - triedy
Materské školy - štátne - učitelia
Základné školy - štátne (1. - 4. roč.)

Údaj
1
107
0
0
1
424
1
668
668
1
107
5
10
0
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Základné školy - štátne (1. - 4. roč.) - žiaci
Základné školy - štátne (1. - 4. roč.) - triedy
Základné školy - štátne (1. - 4. roč.) - učitelia
Základné školy - štátne (1. - 9. roč.)
Základné školy - štátne (1. - 9. roč.) - žiaci
Základné školy - štátne (1. - 9. roč.) - triedy
Základné školy - štátne (1. - 9. roč.) - učitelia
Stredné odborné školy - štátne
Stredné odborné školy - štátne - žiaci
Stredné odborné školy - štátne - triedy
Stredné odborné školy - štátne - učitelia
Stredné odborné školy - štátne - žiaci denného štúdia
Základné umelecké školy - štátne
Základné umelecké školy - štátne - žiaci
Základné umelecké školy - štátne - učitelia
Školské jedálne spolu (bez VŠ. jedální a jedální v MŠ)
Školské jedálne spolu (bez VŠ. jedální a v MŠ)-miesta pri stoloch
Školské jedálne spolu (bez VŠ. jedální a v MŠ) - stravníci
Domovy mládeže (internáty) spolu
Domovy mládeže (internáty) spolu - lôžka
Zdroj: Štatistický úrad SR, MOŠ 2012

0
0
0
1
424
19
28
1
668
28
46
668
1
410
23
2
290
566
1
114

Zdravotníctvo
Vybudovanie Ľanárskych závodov Orava v Nižnej urýchlilo aj rozvoj zdravotníckych služieb. Od roku
1951 mala obec prvého stáleho lekára, ktorý plnil aj funkciu závodného lekára. Rozvoj zdravotníckych
služieb v Nižnej akceleroval najmä po zmene výrobného programu fabriky. V roku 1962 sa o zdravie
občanov obce staralo 6 lekárov. Postupne sa v obci zlepšovali aj priestorové a materiálno - technické
podmienky pre výkon lekárskej praxe i bytové podmienky lekárov. V roku 1973 bolo v Nižnej už 10
lekárov a tak sa o dva roky neskôr (1975) v obci zriadilo zdravotné stredisko, ktoré neslúži len
zamestnancom podniku a obyvateľstvu Nižnej, ale aj ďalším okolitým obciam, ktoré patria do
príslušného zdravotníckeho obvodu. V roku 1980 sa v Tesle Orava - v administratívnej budove zriadilo
závodné zdravotné stredisko. Pracovalo tu 9 lekárov - 5 praktických závodných lekárov, 3 zubní lekári
a jedna ženská lekárka. Raz týždenne tu dochádzal z Nemocnice s poliklinikou z Trstenej lekár
krčného a ušného oddelenia.
Postupne sa v Nižnej rozšíril počet zubných ambulancií až na štyri. Zriadil sa aj elektrokardiograf,
ktorý účinne slúži pre občanov v Nižnej. Pribudla detská ambulancia, gynekologická ambulancia a
podstatne sa rozšírilo fyziatricko - rehabilitačné oddelenie, zamerané najmä na elektroliečbu. Po roku
1990 občania privítali vymoženosť voľby lekára, ale aj ďalšie kroky, ktoré sú predpokladom vysokej
úrovne zdravotníckych služieb v tejto obci. V roku 2010 bola vykonaná rekonštrukcia budovy,
/výmena okien, rekonštrukcia strechy, výmena radiátorov/. V roku 2011 bola zakúpená a
zamontovaná na schody stolička, ktorá slúži na ľahšie prekonanie schodov pre chorých občanov. V
roku 2014 obec poskytla príspevok do rehabilitačného strediska v Nižnej na počítačovú techniku.
Zdravotnícke služby v obci:
 1 Detský lekár
 3 Praktický lekári
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1 Gynekologická ambulancia
3 Zubné ambulancie
Psychologická poradňa
Rehabilitácia NsP Trstená v zdravotnom stredisku
Lekáreň BEATA

Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje:
Opatrovateľská služba v byte občana – zabezpečuje ju obec Nižná. Opatrovaní sú 3 občania.
Opatrovateľskú službu vykonávajú 3 zamestnanci obce.
Tabuľka 20 - Zoznam neštátnych subjektov, ktoré poskytujú sociálnu pomoc
Zriaďovateľ
Adresa
PSČ
Kontaktná osoba
Klub dôchodcov Nižná
Dom kultúry Nižná
027 43
p. Pallerová
Jednota dôchodcov
Dom kultúry Nižná
027 44
p. Žuffová
Nižná
Združenie zdravotne
Dom kultúry Nižná
027 43
Mgr. Droppová
postihnutých v Nižnej
Zdroj: Obecný úrad Nižná, 2016
Obec má spracovaný Komunitný plán sociálnych služieb obce Nižná na roky 2011-2016.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude
orientovať na zlepšovanie poskytovaných doterajších služieb.

1.5 Technická infraštruktúra
Zásobovanie vodou
Vodou je obec zásobovaná z verejného vodovodu, ktorý je napojený na vodný zdroj Rezbárova baňa s
kapacitou 27,3 l.s-2 v katastrálnom území Oravský Biely Potok. Akumulácia je zabezpečená
vodojemom „Malá Orava“ s kapacitou 2 x 150 m3 (628,0 – 631,3 m n.m.) pre I. a II. tlakové pásmo na
ľavom brehu rieky Orava a vodojemom „Nad kostolom“ s kapacitou 650 m3 (601,0 – 604,0 m n.m.)
pre I. tlakové pásmo pre zástavbu na pravom brehu rieky Orava a Krásnu Hôrku, patriacu k Tvrdošínu.
Cez obec prechádza trasa Oravského skupinového vodovodu, s ktorým je vodovodný systém obce
prepojený kapacitne nedostačujúcim potrubím.
Kanalizácia a ČOV
V obci je vybudovaná gravitačná jednotná kanalizácia, ktorá je súčasťou SKK Trstená – Nižná –
Tvrdošín. Odpadové vody sú čistené v ČOV Nižná. Miestna časť Zemianska Dedina v súčasnosti nemá
zabezpečené zneškodňovanie odpadových vôd. Splaškové odpadové vody sú zachytávané do
domových žúmp, dažďové vody sú povrchovo odvedené do miestnych vodných tokov. Projektovo je
pripravené napojenie kanalizácie obcí v Studenej doline do ČOV v Nižnej a vybudovanie splaškovej
kanalizácie v Zemianskej Dedine so zaústením do SKK Nižná – Tvrdošín – Trstená.
Zásobovanie plynom
Obec je zásobovaná zemným plynom z Oravského VTL plynovodu Dlhá nad Oravou – Trstená – Liesek
cez VTL prípojku a regulačnú stanicu plynu v Nižnej. Priemyselná časť na východnom okraji je
napojená z regulačnej stanice Nižná OTF.
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Elektrická energia
Elektrickou energiou je obec zásobovaná z elektrickej stanice 110/22 kV, umiestnenej na začiatku
cesty do Zemianskej Dediny, prostredníctvom dvoch káblových vedení, zaústených do vstupnej 22 kV
rozvodne závodu Orava. Na území Nižnej je 16 trafostaníc v správe a majetku SSE Žilina a 13
trafostaníc v správe iných prevádzkovateľov. V Zemianskej Dedine je 1 trafostanica v správe SSE a 1
trafostanica iného prevádzkovateľa.
Verejné osvetlenie
V rokoch 2015 a 2016 obec Nižná zrealizovala projekt s podporou EÚ s názvom Obnova verejného
osvetlenia v obci Nižná, na základe ktorého bolo vymenených celkovo 219 ks svietidiel.
Zásobovanie teplom
Centrálna časť obce s hromadnou bytovou výstavbou je zásobovaná teplom z centrálneho zdroja na
biomasu a zemný plyn, ktorý je umiestnený v areáli bývalej OTF a v súčasnosti je v správe KOMTERM,
a.s. Žilina. Vykurovanie rodinných domov je lokálnymi zdrojmi prevažne na plyn (80 %) a tuhé palivá
(20 %).
Obecný rozhlas
V obci Nižná je obecný rozhlas . Rozhlasová ústredňa je osadená v budove Obecného úradu. Rozvod v
rámci obce je vzdušný dvojvodičom cez samostatné oceľové stĺpy .Na týchto stĺpoch sú v určitých
vzdialenostiach osadené rozhlasové reproduktory . Vo výkresovej časti je zakreslená len Rozhlasová
ústredňa zriadená v Obecnom úrade.
Pošta
Od roku 2007 je pošta presťahovaná do nových priestorov v budove na ulici Nová doba.
Tabuľka 21 - Technická vybavenosť Nižná
Technická vybavenosť
Počet pôšt
Káblová televízia
Verejný vodovod
Verejná kanalizácia
Verejná kanalizačná sieť pripojená na ČOV
Rozvodná sieť plynu
Stanice hasič. a záchran. zboru platené
Hasičské vozidlá
Počet vzniknutých požiarov
Obecný hasičský zbor
Verejné miesto s prístupom na Internet
Mestský/obecný úrad využíva osobný počítač
Mestský/obecný úrad má pripojenie na Internet
Mestský/obecný úrad má vlastnú www stránku
Zdroj: Štatistický úrad SR, MOŠ 2012

Údaj
1
áno
áno
áno
áno
áno
nie
áno
7
áno
áno
áno
áno
áno

Cestná doprava
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Obec Nižná je tvorená tromi samostatne situovanými urbanistickými (miestnymi) časťami. Každá z
týchto miestnych častí je napojená na inú cestu na jestvujúcej celoštátnej cestnej sieti. Prvou
najväčšou časťou je samotná obec Nižná. Druhou malou časťou je jej miestna časť Zemianska Dedina.
Treťou najmenšou časťou je miestna časť Nižniansky mlyn, ktorá leží v Studenej doline.
Obec Nižná leží na ceste I/59. Miestna časť Zemianska dedina je koncová zastavaná časť na ceste
III/059 38. Miestna časť Nižniansky mlyn leží v blízkosti cesty II/584, na ktorú je napojená.
Obcou Nižná prechádza cesta I/59 z Dolného Kubína do Trstenej a ďalej na hranicu s Poľskom.
Zároveň je táto cesta európskeho významu s označením E77. Táto cesta prechádza cez obec najprv v
južno-severnom smere a zhruba 100 m po krížení železničnej trate pokračuje západo-východným
smerom. Na cestu I/59 je napojená sieť miestnych komunikácií.
Spomínané tri cesty vytvárajú základný komunikačný systém a sú nasledovných funkčných tried a
kategórií:
 Cesta I/59-MZ 9/50-B1 v obci, mimo obce C 9,5/80
 Cesta II/584-MZ 8,5/50-B2 v obci, mimo obce C 9/70
 Cesta III/059 38-MZ 7/40-B3 v obci, mimo obce C 7/60
Na základný komunikačný systém obce sa napájajú miestne obslužné komunikácie. Tie zabezpečujú
dopravný prístup ku všetkým bytovým i nebytovým objektom v obci, ktoré nemajú priamy prístup zo
základného komunikačného systému. (ZAKOS) Navrhované lokality novej zástavby budú napojené
buď priamo na ZAKOS alebo na jestvujúcu sieť miestnych komunikácií.
Údaje o pripravovanej ceste R3:
V návrhovom období sa predpokladá vybudovanie cestného obchvatu obce Nižná - cesty R3.
Pripravovaná realizácia štvorpruhovej rýchlostnej cesty R3 výrazne ovplyvní nepriaznivú dopravnú
situáciu v obci (vysoká intenzita dopravy na ceste I/59 cez obec). Ovplyvní ju pozitívnym spôsobom,
pretože zhruba 80 % dopravy sa presunie na vybudovaný obchvat - cestu R3. Rýchlostná
štvorpruhová komunikácia R3 bude kategórie R24,5/120. Realizácia rýchlostnej cesty R3 pri Nižnej je
rozdelená na dve stavby. Prvou z nich je úsek dĺžky 5200 m Tvrdošín - Nižná. Napája sa na stavbu R3Trstená obchvat. Trasa tohto úseku je vedená po ľavom brehu rieky Oravy a na konci úseku pri Nižnej
sa trúbkovitou mimoúrovňovou križovatkou napojí na cestu I/59. Druhou stavbou R3 pri Nižnej je
úsek dĺžky 7500 m od Nižnej po Dlhú nad Oravou.
Statická doprava
V obci sa nachádzajú viaceré parkoviská. Jedná sa o parkoviská pri jednotlivých bytových domoch,
niektorých obchodoch a obchodných centrách, pri ďalších objektoch občianskej vybavenosti, pri
železničnej stanici a autobusovej stanici. Čo sa týka garáží, v obci je množstvo radových garáží.
Mnoho garáží je situovaných pri rodinných domoch na súkromných parcelách alebo sú súčasťou
rodinných domov. Situovanie jestvujúcich parkovísk a garáží je dokumentované v grafickej časti, kde
je dokumentovaný aj návrh nových parkovísk. Jedno bude tesne vedľa areálu závodu v náväznosti na
navrhovanú občiansku vybavenosť. Druhé navrhované parkovisko bude pri jestvujúcom cintoríne.
Ďalšie navrhované parkoviská sú navrhované pre rekreačnú oblasť, pre prístav pre splavovanie rieky.
Ďalšie parkoviská budú navrhnuté pri navrhovaných objektoch občianskej vybavenosti. Kapacitne
budú parkoviská navrhnuté podľa výhľadového stupňa automobilizácie 1:3 v zmysle STN 73 6110
Projektovanie miestnych komunikácií. Konkrétne kapacity navrhovaných parkovísk podľa spomínanej
STN budú upresnené pri spracovaní jednotlivých územných plánov zóny. Pri objektoch a prevádzkach
(mimo objektov verejnoprospešnej občianskej vybavenosti a ťažiskových priestorov obce) budú
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povinne zabezpečovať potrebný počet parkovacích miest (tiež podľa spomínanej STN 73 6110)
jednotliví prevádzkovatelia objektov na vlastných pozemkoch pre tieto objekty.
Pešia doprava
Súčasnú sieť peších komunikácií je nutné rozšíriť resp. doplniť vzhľadom na súčasné i výhľadové
obdobie. Pozdĺž najviac frekventovanej cesty I/59 od železničného priecestia za riekou Oravou je
obojstranný chodník šírky 2 m až po súbeh so železničnou traťou v blízkosti autobusovej stanice.
Ďalej smerom na Trstenú pokračuje iba ľavostranný chodník. Z opačného smeru od Dolného Kubína
po most cez rieku Oravu akýkoľvek chodník chýba. Preto je navrhovaný pravostranný chodník šírky
2,0 m od jestvujúcej čerpacej stanice pohonných hmôt po most cez rieku Oravu. Od mosta po ľavom
brehu rieky Oravy je navrhovaný nový chodník šírky 1,5 m. Jeho trasa povedie až po napojenie na
vzdialenejšiu jestvujúcu lávku pre peších cez rieku Oravu. To znamená, že bude umožnené napojenie
na tento chodník aj napojenie bližšej jestvujúcej lávky cez Oravu a takisto napojenie tretej
navrhovanej lávky pre peších cez rieku Oravu. Situovanie tejto lávky bolo zvolené v náväznosti na
navrhovanú zástavbu IBV a KBV medzi Malou Oravou a záhradkárskou oblasťou. Na navrhovanú
vetvu chodníka bude napojená sieť navrhovaných peších komunikácií v rámci navrhovanej zástavby
IBV a KBV. Táto zástavba bude napojená peším chodníkom s rozšírenou rekreačnou oblasťou a
miestnou časťou Nižniansky mlyn resp. s vodnými plochami nad Nižnianskym mlynom. Z ďalších
navrhovaných trás chodníkov treba spomenúť prepojovací chodník medzi obcou Nižná a jej miestnou
časťou Zemianska Dedina vrátane prístupu k národnej kultúrnej pamiatke.
Pozdĺž jestvujúcich miestnych komunikácií sa doplnia chýbajúce chodníky v tých úsekoch, kde to
dovoľujú miestne podmienky. V navrhovaných lokalitách IBV a KBV budú buď jednostranné alebo
obojstranné chodníky pozdĺž navrhovanej siete miestnych obslužných komunikácií. Trasa týchto
miestnych komunikácií aj chodníkov pozdĺž nich bude upresnená dielčími územnými plánmi zóny.
Systém hromadnej dopravy
Slovenská autobusová doprava premáva na trase Dolný Kubín-Trstená s početnými autobusovými
spojmi. Má v obci viacero zastávok. Prvá obojstranná zastávka je pri vjazde od Dolného Kubína je
pred mostom cez rieku Oravu. Druhá obojstranná zastávka je na ul. Hviezdoslavovej neďaleko
križovatky s ul. Vintiška. Tretia zastávka je na autobusovej stanici. Zastávky SAD sú rozmiestnené tak,
že spĺňajú dostupnú vzdialenosť pre značnú časť obyvateľov obce. Výnimkou sú obyvatelia, ktorí
bývajú v miestnej časti Malá Orava (jedná sa zhruba o jednu tretinu miestnej časti najviac vzdialenú
od cesty I/59 resp. od spomínanej prvej obojstrannej zastávky). To isté sa týka obyvateľov v časti
záhradkárskej osady.
Železničná doprava
Cez obec Nižná prechádza jednokoľajná trať č. 181 Kraľovany - Trstená. V obci sa nachádza železničná
stanica. V stanici sú tri železničné koľaje, z toho jedna je slepá. Železničné priecestie pri krížení s
cestou I /59 je chránené so závorami. Dve železničné priecestia pri krížení železnice s miestnymi
komunikáciami sú nechránené. Návrh predpokladá ich prebudovanie na chránené (so závorami). Do
závodu vedie vlečka.
Jestvujúce železničné priecestie na ceste I/59 je potrebné zrekonštruovať.
Tabuľka 22 - Doprava Nižná
Doprava
Linky autobusovej linkovej osobnej dopravy (diaľkové, medzištátne)

Údaj
3
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Autobusové linky miestneho významu (medzimestské)
Zastávky vlakov osobnej dopravy
Miestne komunikácie spolu na 1 d. m. km
z toho miestne komunikácie - bezprašné na 1 d. m. km
Mosty na miestnych komunikáciách
Lávky pre peších
Vybudované chodníky na 1 d. m. km
Zdroj: Štatistický úrad SR, MOŠ 2012

14
1
12,8
12,8
1
x
10,0

1.6 Kultúra, šport, cestovný ruch
Kultúrny a spoločenský život sa bude orientovať na pokračovanie v organizovaní tradičných obecných
podujatí. Obec plánuje podporovať rozvoj „domácej“ kultúry, akými sú súťaže, podporujúce rozvoj
tvorivosti mládeže a dospelých – Čarovná flauta, Fotografická súťaž, rôzne výstavy, výchovné
koncerty, bábkové a hrané divadlá pre deti a ďalšie. V ponuke kultúrneho života pribudli aktivity v
oblasti kultúry s cezhraničným partnerom obce s poľskou gminou Mszana Dolna. Do kultúrneho a
spoločenského života aj naďalej zapájať školské zariadenia, pripravovať nové, inšpiratívne aktivity,
ktoré korešpondujú s myšlienkou byť modernou obcou, poskytujúcou svojim obyvateľom
plnohodnotný život.
Kultúrne pamiatky
Obec venuje primeranú pozornosť aj udržiavaniu kultúrnych pamiatok v obci. Medzi významné
pamiatky patria:
Kostol sv. Gála
Pôvodný drevený kostol vybudovali v druhej tretine 16. storočia ako vyvrcholenie kolonizačného
rozmachu šoltýsov Dlholúckych. Murovaný kostol pravdepodobne v neskorogotickom slohu stavali až
v roku 1614 a v roku 1620 ho zakončili renesančnou vežou s hradbami. Nachádza sa na vyvýšenom
mieste na okraji obce. V rokoch 1628 Štefan Kôstka venoval Nižnej zvon, ktorý uliali v Banskej
Bystrici. Do roku 1833 k nemu pribudli ďalšie z rokov 1629, 1695, 1790 a 1791. K roku 1702 sa
uvádza, že kostol zasvätili sv. Gálovi. Pri kanonickej vizitácii roku 1695 zaregistrovali obraz Panny
Márie o správnosti ktorého isto nemal nikto žiadne pochybnosti. V roku 1715 kostol opravovali a
zmodernizovali tiež jeho klenbu. V priebehu 18. storočia vznikli obrazy Zvestovania Panny Márie a sv.
Jána Nepomuckého pravdepodobne pre bočné oltáre. Podstatné zmeny v interiéri kostola prebiehali
v prvej tretine 19.storočia. Najväčšiu zásluhu na ich realizácii má azda Ján Nepomuk Drengubjak
(1781-1850), rodák zo Zázrivej, ktorý spravoval nižniansku faru v rokoch 1814-1829. Pôsobenie v
Nižnej začal barokovou prestavbou interiéru a vybudovaním empory s klasicistickou klenbou roku
1815. V roku 1829 kostol rozšíril. Nový neskoro empírový oltár vznikol medzi uvedenými rokmi.
Hlavný obraz pochádza z ružomberskej dielne a znázorňuje Zvestovanie Panny Márie. Je o niečo
mladší ako oltár, rovnako ako maľby sv. Jozefa a Panny Márie na dverách. Okolo neho stoja sochy sv.
Petra a Pavla a na hornej rímse sochy dvoch anjelikov. Medzi nimi v nástavci priestoru dominuje
titulný obraz sv. Gala. V roku 1890 pribudol severný bočný oltár Ukrižovania Krista. Vytvoril ho
amatérsky rezbár Štubendek zo Zuberca. V roku 1910 bol zakúpený organ u firmy Rieger a v roku
1913 bol zakúpený južný bočný oltár Panny Márie Ružencovej u juhotyrolskej firmy Prinoth.
Kaplnka sv. Anny v Zemianskej Dedine
Kostolík – kaplnka sv. Anny stojí na vyvýšenom mieste za potokom Hldočín v miestnej časti
Zemianska Dedina. Pôvodná stavba bola jednoloďová, zakončená plytkým polkruhovým ambitom.
Kronika obce sa o tomto kostolíku zmieňuje až v roku 1802, ale jej vznik môžeme datovať do
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neskoršieho obdobia. Veža je jednoduchá s polkruhovými otvormi a na fasáde viackrát členená
rímsami. Zakončená je zvoncovitou baňou s dvojramenným krížom. Vo veži sa nachádzajú tri zvony.
Interiér hlavnej lode je zaklenutý dvomi pólami krížovej klenby, v zadnej časti s lunetovými výsekmi
pôvodne pre okenné otvory. Klenby spočívajú v strede chrámovej lode na dvoch pol pilieroch.
Presbytérium je tiež zaklenuté krížovou klenbou, pričom masívny triumfálny oblúk dopadá na
rímsové konzoly. Inventár kostolíka tvorí aj oltár Božského Srdca Ježišovho. Pochádza zo začiatku 19.
storočia a sú na ňom badateľné vplyvy klasicizmu. Oltár je stĺpovej architektúry. Stĺpy sú zakončené
korintskými hlavicami, ktoré nesú rímsami zdobený oblúkový tympanón. Medzi stĺpmi je výklenok, v
ktorom je umiestnená drevená socha Božského Srdca Ježišovho. Ide o prácu ľudového majstra,
pričom je evidentné, že táto socha vznikla oveľa neskôr ako samostatný oltár. V spodnej časti oltára
je umiestnený jednoduchý bohostánok, vedľa ktorého sú na nižších stĺpoch umiestnené dve sochy
adorujúcich anjelikov. Súčasťou interiéru je aj kríž s dvomi postavami adorujúcich anjelikov z 19.
storočia. Ide o vzácne a zaujímavé dielo neznámeho ľudového majstra so značným zmyslom pre
proporcionalitu. Pri vchode do kaplnky je na pravej strane umiestnený kríž s telom ukrižovaného
Krista. Môže pochádzať z polovice 19. storočia. Rovnako ide o prácu neznámeho ľudového majstra. V
druhej polovici 20. storočia bola stavba dvakrát značne rozšírená o menšie bočné lode.
Železiareň
Nazývaná tiež Františkova huta, je situovaná za obcou Podbiel pri ceste smerom na Or. Biely Potok.
Bola postavená v roku 1836, dnes je zachovaná len v ruinách obvodových stien s torzom vysokej pece
uprostred dispozície. Železiareň a výroba zanikli v roku 1862. V okolí ústrednej výrobnej haly sa
nachádzali ďalšie pomocné objekty (hámor, objekt s mechmi, vodný kanál a náhon), ktorých základy
sú pod terénom a nie sú viditeľné. Vysokopecná hala je postavená v klasicistickom slohu, je
dominantnou stavbou v krajinnom prostredí. Železiareň je industriálnou pamiatkou. Na jej výstavbu
podpísali podnikatelia Jozef Dávid Lux, Liebman Polatschek a Wiliam Herz dohodu s Oravským
panstvom, v ktorej sa hovorilo o výstavbe dvoch „ kuzní“* v rokoch 1836 a 1837 a o výstavbe vysokej
pece v roku 1838. Pri stavbe pomáhal anglický technik Newbuild. Dodávateľmi rudy mali byť bane v
Juráňovej doline, v okolí Zuberca, Habovky a v Malatinej. Roku 1831 dostalo
Oravské panstvo povolenie aj na ťažbu železnej rudy v Chocholovskej holi pri Čiernom Dunajci.
Doprava rudy spôsobovala veľké problémy. Najmä zo vzdialených baní. Keď zlé cesty za dažďa
rozmokli, povozy zapadli do blata a ľudia museli nosiť rudu na chrbtoch. Roku 1840 sa spoločnosť,
ktorá stavala železiareň, rozpadla pre vnútorné nezhody. Podnik však napriek tomu pracoval ďalej.
Podľa archívnych prameňov tu v roku 1842-1843 pracovalo 22 občanov. Okrem nich tu
pravdepodobne pracovali aj poddaní z okolitých dedín. Železiareň však neprosperovala a postupne
upadala. Úlohu tu zohralo aj zrušenie poddanstva, nekvalitná ruda, zastarané zariadenie a tiež
hospodárska kríza v rokoch 1851-1861. Železiareň zanikla roku 1862.
Začiatkom 19. storočia Oravské panstvo vlastnilo bane v Oraviciach, v Chyžnom, Zuberci, v Choči a
tiež v Liptove pri Ružomberku. Po viacerých pokusoch o vybudovanie železiarní na rôznych miestach a
po skúškach rudy dostalo Oravské panstvo v roku 1819 povolenie od Substituovaného banského súdu
v Malužinej na vybudovanie železiarne pri Podbieli. V povolení sa uvádzali dve alternatívy - miesto
povyše Podbiela, kde mal stáť pivovar a za potokom v katastri obce Nižná. Rozhodnuté bolo
Železiareň postaviť v katastri Nižnej. Na jej výstavbu podpísali podnikatelia Jozef Dávid Lux, Liebman
Polatschek a Wiliam Herz dohodu s Oravským panstvom, v ktorej s a hovorilo o výstavbe dvoch
"kuzní" v rokoch 1836 a 1837 a o výstavbe vysokej pece v roku 1838. Do roku 1839 mali byť
vystavané ostatné "kuzne". Podnikatelia získali bezplatne pozemok, drevo na stavbu a mnoho ďalších
výhod. Pri stavbe pomáhal anglický technik Nevvbuild. Železiareň pomenovali Františkova huta.
Dodávateľmi rudy mali byť bane v Juráňovej doline, na okolí Zuberca, Habovky a v Malatinej. Roku
1831 dostalo Oravské panstvo povolenie aj na ťažbu železnej rudy v Chocholovskej holi pri Čiernom
Dunajci. Roku 1840 spoločnosť, ktorá stavala železiareň, sa rozpadla pre vnútorné nezhody. Podnik
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však napriek tomu pracoval ďalej. Podľa archívnych prameňov tu v rokoch 1842, 1843 pracovalo 13
katolíkov a 9 židov. Okrem nich tu pravdepodobne pracovali aj poddaní z okolitých dedín. Železiareň
však neprosperovala a postupne upadala. Úlohu tu zohralo aj zrušenie poddanstva, nekvalitná ruda,
zastaralé zariadenie a tiež hospodárska kríza v rokoch 1858 až 1861. Železiareň zanikla roku 1862.
Dnes tu návštevník môže vidieť zvyšky stavby - obvodové múry, zostatky budovy, v ktorej boli mechy
na vháňanie vzduchu do pece. Poniže už v zemi zostali len základy budovy hámra. Za zvyškami hlavnej
budovy železiarne je halda železnej rudy.
Súsošie Troch sv.Jánov
Ján Nepomuk Drengubjak v roku 1825 dal vo farskej záhrade vybudovať stĺpy troch svätých Jánov:
Apoštola, Nepomuckého a Krstiteľa. Stredný je situovaný na vysokom trojbokom ihlane, na ktorom
môžeme čítať latinský text, ktorý na jednej strane hovorí o zachovanej cnosti utopeného sv. Jána
Nepomuckého a na druhej "kedysi habovský, nateraz nižniansky farár pre obeť otvárajúci vlastné
náklady loannes Nep Drengubiák". Ak si predstavíme, že tento kňaz pôsobil v rokoch 1812-1814 v
Habovke, uvedomíme si, že tam prežil katastrofickú povodeň 25. a 26. augusta 1813. Vtedy voda
Studeného potoka zničila a odniesla drevený kostol a faru. 32-ročný kňaz s nasadením vlastného
života zachraňoval najcennejšie predmety a písomnosti. Len o vlas unikol smrti. Potom vybudoval
provizórny drevený kostolík a odišiel do Nižnej. Táto skúsenosť poznačila celý jeho ďalší život. Bola
hlavným motívom pre vybudovanie monumentálneho pamätníka. Obohatil tým celé krajinné
prostredie v línii fara - kostol - Ostražica, kolmej na pozdĺžnu os dediny. Jemnosť prevedenia, čelné
sploštenie tvare a krátké krky dvoch bočných figúr, sa líši od pretiahnutého tela sv. Jan Nepomuckého
do výšky. Sochy možno autorsky prisúdiť belopotockej dielni pravdepodobne Jána II. alebo Alojza II:
(narodil sa okolo 1780), synov Juraja Belopotockého. V rokoch 1913 a 1978 prebehla ich reštaurácia.
V roku 2003 dala obec celé súsošie osvetliť.
Kamenné stĺpy s náboženskými motívmi
Kamenný stĺp so sochou Panny Márie Immaculaty sa nachádza pri križovatke ulic Hviezdoslavova a
Kukučinova. Nie je datovaný, ale podľa 8 podobných, ktoré vznikli medzi rokmi 1753-1804, ho možno
priradiť k tvrdošínskemu a odhadnúť jeho vznik na koniec 18. storočia.
Na hornom konci obce pri železničnom priecestí stojí kamenný kríž s reliéfom Panny Márie Bolestnej,
veľmi kvalitné dielo belopotockej dielne, pochádzajúce zo začiatku 19. storočia. Rovnaký dielenský
pôvod má menší kríž s rovnakým reliéfom datovaný roku 1853. Stojí v zákrute cesty za mostom v
smere do Podbiela. Patrí však medzi bežné kamenárske produkty (na Orave).
Kamenné kríže na cintoríne
Po Belopotockovcoch a ich tovarišoch prežilo niekoľko kamenných krížov aj na nižnianskom cintoríne.
Jeho dva hlavné kríže s reliéfom Panny Márie Bolestnej nesú datáciu 1857 a 1859.
Na 18 náhrobníkoch, ktoré donedávna existovali, sú okrem reliéfov Panny Márie tiež reliéfy sv. Pavla,
Jána Nepomuckého, Veroniky, Anny Najsvätejšieho srdca. Vznikali v rokoch 1879-1926 a väčšinu z
nich robili už osamostatnení tovariši z dielne, sláva ktorej v 20. storočí zanikla.
Archeologické lokality
V katastrálnom území Zemianska Dedina sú evidované neodkryté archeologické náleziská, zahrnuté
do Centrálnej evidencie archeologických nálezísk SR. Je oprávnený predpoklad, že v kat. územiach
Nižná a Zemianska Dedina sa nachádzajú aj ďalšie nateraz neznáme archeologické lokality.
Tabuľka 23 - Kultúra Nižná
Kultúra
Verejné knižnice vrátane pobočiek

Údaj
1
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Verejné knižnice - počet knižničných jednotiek spolu
Verejné knižnice - počet používateľov
Videopožičovne a DVD požičovne
Kiná stále
Sedadlá v kinách stálych
Premietacie sály
Prírodné amfiteátre a letné kiná
Sedadlá v letných kinách
Múzeá
Galérie
Kultúrno osvetové zariadenia
Zariadenia na voľný čas a záujmovú činnosť pre deti a mládež
Zoologické záhrady
Zoologické záhrady - plocha
Botanické záhrady
Botanické záhrady - plocha
Kostoly a modlitebne rímskokatolíckej cirkvi
Kostoly a modlitebne evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
Kostoly a modlitebne reform. kresťanskej cirkvi
Kostoly a modlitebne baptistickej cirkvi
Kostoly a modlitebne židovskej cirkvi
Kostoly a modlitebne adventistov 7. dňa
Kostoly a modlitebne bratskej cirkvi
Kostoly a modlitebne gréckokatolíckej cirkvi
Kostoly a modlitebne pravoslávnej cirkvi
Kostoly a modlitebne ostatných cirkví
Cintoríny, urnové háje a rozptyl. lúčky
Cintoríny, urnové háje a rozptyl. lúčky - plocha ha
Domy smútku
Zdroj: Štatistický úrad SR, MOŠ 2012

1 734
12
0
1
256
1
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1,1
1

Kultúrny dom - V obci Nižná sa nachádza kultúrny dom pozostávajúci s viacúčelovej kruhovej sály –
rotundy, bistra a kuchynky. Kapacita viacúčelovej sály - 250 miest. Využíva sa na rôzne príležitostné
kultúrne podujatia, plesy, diskotéky a pod. Priestory hlavnej sály a pridružených priestorov sú pre
kultúrne a spoločenské aktivity akcie plošne dostatočné.
Kino - Vedľa kultúrneho domu sa nachádza kinosála s javiskom. Kino Ostražica pravidelne premieta
celovečerné filmy. Kapacita kina Ostražica - 350 miest Plošné priestory kina sú dostatočné, ale bude
potrebovať modernizáciu na premietanie digitálnych filmov.
Obecná knižnica – Je prevádzkovaná OcÚ Nižná a sídli v budove Základnej školy. Vytvára podmienky
na podporu vzdelávania a získanie čitateľských návykov už od ranného detstva. V návrhovom období
je potrebné rozširovať počet knižných zväzkov v knižnici, prejsť na nové spôsoby vypožičiavania kníh,
organizovať spoločensko-kultúrne podujatia a pod. Priestory knižnice v návrhovom období budú
vyhovovať.
Obecné noviny – obec vydáva občasník občanov Nižnej a Zemianskej Dediny - Nižnianske ozveny.
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Monografia obce Nižná – Monografia bola vydaná v roku 1995.
Tabuľka 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky v obci Nižná
Pamiatkový objekt

Zauž. názov PO

Číslo ÚZPF

Stav.-tech. stav

Železiareň

Františkova huta, vysoká pec

295/1

dobrý

Hradisko výšinné

Hradisko Ostražica

301/1

AG neprezentovaná

Hrob spoločný s
pomníkom

pomník padlým, SNP

3134/1

vyhovujúci

Socha na pilieri I.

socha sv. Jána Nepomuckého

2653/1

vyhovujúci

Socha na pilieri II.

sv. Ján Evanjelista

2653/2

vyhovujúci

Socha na pilieri III.

sv. Ján Krstiteľ

2653/3

vyhovujúci

Zdroj: www.pamiatky.sk
Pamätihodností obce, ktoré nie sú vyhlásenými NKP, ale majú pre obec miestnu historickú hodnotu:
 Kostol sv. Anny v Zemianskej Dedine
 Nižňanský Mlyn v Studenej doline
 Kríž pri Autobusovej stanici
 Kríž pri Požiarnej zbrojnici
 Kríž pri vstupe do obce od Podbieľ
 Kríž na cintoríne v Zemianskej Dedine
 Kamenné komory v Zemianskej Dedine
Šport
Plochy rekreácie a športu v rámci obce tvoria plochy športového areálu, plochy športovej vybavenosti
v rámci školských areálov a areál Ski centrum Uhliská. Vyčlenene lokality majú dostatočnú plošnú
rezervu pre potrebne doplnenie športovej a rekreačnej vybavenosti v návrhovom období.
V obci sú nasledovné zariadenia pre telovýchovu a šport:
 Areál futbalového ihriska (vlastník obec, prevádzkovateľ Futbalový klub Nižná) - Areál
obsahuje: futbalové ihrisko, atletickú dráhu a objekt hyg. a soc. vybavenia
 Krytá plaváreň - bazén sa nachádza v areály Spojenej školy a má rozmery 25 x 13,5m –
plaváreň je momentálne uzatvorená, bez prevádzky.
 Tenisové kurty - sa nachádzajú v areály Spojenej školy. Nachádza sa tu 5 antukových a 1
asfaltový kurt.
 Zimné klzisko - nachádza sa pri telocvični ZŠ a MŠ v zimnom období.
 Lyžiarske stredisko - nachádza sa v tesne blízkosti obce – Ski Centrum Uhliská. Stredisko má
dobudovaný systém umelého zasnežovania a parkovisko pre 230 aút (dĺžka zjazdoviek 4000
m a dĺžka vleku 1250 m)
 Dve telocvične jedna malá a jedna veľká sa nachádzajú v areáli Základnej a materskej školy a
jedna telocvičňa sa nachádza v areály Spojenej školy.
V jednotlivých obytných zónach obce chýbajú ihriská pre rekreačnú telovýchovu detí, mládeže a
dospelých.
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V obci má významné postavenie futbal (Futbalový Klub bol založený v roku 1950), florbal, bedminton,
basketbal, atletika, stolný tenis ale aj iné športy.
Tabuľka 25 - Šport Nižná
Šport - Nižná
Kúpaliská umelé a prírodné
Bazény kryté (okrem školských)
Bazény otvorené (okrem školských)
Bazény školské spolu (kryté a otvorené)
Telocvične - spolu
Telocvične - školské
Štadióny otvorené
Ihriská pre futbal (okrem školských)
Ihriská školské
Ihriská ostatné
Športové haly
Štadióny zimné (kryté a otvorené)
Otvorené ľadové plochy
Ostatné športové zariadenia
Zdroj: Štatistický úrad SR, MOŠ 2012
Významné kultúrne a športové podujatia v obci

Údaj
0
0
0
1
3
3
1
0
1
10
0
0
1
0

Medzi významné kultúrne a športové podujatia patria:
 Nižnianske minisynkopy
 Podujatia pre seniorov (napr. Senior párty, Posedenie pre jubilantov, Posedenie pre dôchodcov)
 Podujatia pre deti (napr. stretnutie s Mikulášom)
 Rockové leto
 Trojkráľový výstup na Ostražicu
 Oravské Vianoce v Nižnej
 Obecná zabíjačka
 Nižniansky kotlík
 Vítanie jari
 Deň Červených makov v Nižnej
 Uvítanie detí do života
 Stavanie mája
 Posedenie pre darcov krvi
 Čarovná flauta
 Tancom k úsmevu
 Pltnícky deň
 Hudobný festival ORAVA ALTERNATIVE
 Oravské krpčeky (regionálna súťaž detských folklórnych súborov)
 Fanšiangy
 Trojkráľový koncert
 detská tanečná prehliadka - TANEČNE EURÓPOU
 Bedmintonový turnaj Hydrant Cup
 Bedmintonový turnaj o putovný pohár Nižnej
 medzinárodný cykloturistický okruh Okolo Tatier
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jarný prechod Lučivným a Červenou skalou
Športový deň v Nižnej
turisticko lyžiarsky prechod lokalitou Prasatína – Biela stopa Prasatína
Oravaman
Lyžiarske preteky v obrovskom slalome
Lyžiarsky prejazd Skorušinou
RETRO Nižňanská florbalová liga
Floorballový turnaj o pohár starostu obce Nižná
Vianočný nohejbalový turnaj
Florbalová Nižná
Detská cykloopekačka
Oravská osmička (celoštátna súťaž amatérskych filmov s dvojročnou periodicitou)
O najlepšiu klobásu

Cestovný ruch
Okres Tvrdošín je súčasťou Oravského regiónu cestovného ruchu a je najnavštevovanejším okresom
regiónu Orava. Obec Nižná patrí do Hornooravskej oblasti, rekreačného územného celku Tvrdošín a
rekreačného krajinného celku Oravská Priehrada.
Medziokresné väzby rekreácie a turizmu sú intenzívne hlavne s okresom Námestovo a to na
západnom pobreží Oravskej priehrady, kde okresná hranica rozdeľuje takmer súvislú zástavbu
rekreačných útvarov Stará Hora a Slanická Osada. Dosť výrazne sú aj väzby s okresom Dolný Kubín, v
údolí Oravy medzi Podbielom a Krivou a s okresom Liptovsky Mikuláš, v smere Zuberec – Huty.
Hlavným turistickým nástupným centrom okresu a zároveň východiskovým centrom RKC je okresné
mesto Tvrdošín. V riešenom katastrálnom území je v rámci ÚPN-VÚC Žilinského kraja navrhnutá
aglomerácia rekreačných útvarov (AGL RÚ) Nižná regionálneho významu, ktorú tvorí základňa
rekreácie (ZR) Ráztoka, ZR Prasatín, základňa turizmu (ZT) Nižniansky Mlyn a v aglomerácii RÚ Podbiel
celoštátneho významu tu zasahuje ZT Studená. Hlavnou sezónou pre AGL RÚ Nižná je zima,
navrhované je zvýšenie návštevnosti zo súčasných 1000 osôb/deň na 1600 osôb/deň. Predpokladá sa
dobudovanie vybavenosti obce a nová výstavba vo všetkých rekreačných útvaroch s formami
cestovného - letný a zimný pobyt v horách. Pre AGL RÚ Podbiel je podľa ÚPN VÚC hlavnou sezónou
zima, navrhované zvýšenie návštevnosti zo súčasných 400 na 1800 osôb/deň, predpokladaná je
dostavba a nová výstavba v rekreačných útvaroch, s formami cestovného ruchu letný a zimný
turizmus a vidiecky turizmus.
V celom okrese sú veľmi dobre podmienky pre mototuristiku, cykloturistiku a okolo Oravskej
priehrady, v Studenej doline, na Oraviciach, v Skorušinskych vrchoch aj pre hipoturistiku. Horskú
cykloturistiku v TANAP-e a v CHKO Horná Orava je treba umožniť len po komunikáciách, ktoré pre to
určia organy ochrany prírody. Za najvýznamnejšie trasy cestnej turistiky je treba považovať okruh
Tvrdošín – Podbiel – Habovka – Oravice – Tvrdošín a medzinárodný tzv. Malý tatransky okruh s
nástupom z Tvrdošína cez Suchú horu do Zakopaného a ďalej okolo Vysokých Tatier s návratom cez
Liptov do Zuberca, a ďalej do Podbiela a Tvrdošína. Obec Nižná má dobré predpoklady najmä pre
rozvoj horského, vidieckeho (Zemianska Dedina), poznávacieho turizmu a turizmu záľub (rybolov,
poľovníctvo, jazdecké športy, határenie a chalupárenie, piknik a pod.. V katastrálnom území je
potrebné navrhnúť sieť peších, cyklistických, hipoturistických trás, lyžiarskych bežeckých tratí s
oddychovými, vyhliadkovými a piknikovými miestami, s prepojením do susedných katastrálnych
území, pri návrhu trás zohľadniť existujúce a plánované trasy vyššieho významu, prechádzajúce
riešeným katastrálnym územím. Pre rozvoj rekreačnej funkcie je vhodné uvažovať najmä s územím ZR
Prasatín, rekreačnými útvarmi v Studenej doline a územím na spojniciach uvedených rekreačných
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útvarov. Kapacity športovo-rekreačnej vybavenosti je potrebné riešiť pre potreby domácich
obyvateľov aj s ohľadom na návštevníkov v rámci turizmu.
Na území okresu Tvrdošín sa nachádzajú dve Turisticko-informačné centrá, ktoré sú členmi AICES –
v Trstenej a Zuberci.
Cykloklub Nižná - Počiatky cykloklubu pôsobiaceho v Nižnej môžme datovať už od roku 1963, kedy
niekoľko našich cykloturistov absolvovalo trasu z Oravy do Děčína v dĺžke trvania 14 dní, s vyše 700
absolvovanými kilometrami. Nasledovali viaceré zájazdy po Česko-Slovensku, juhoslovanskej
Macedónií či Rakúsku. V máji 1968, traja členovia oddielu absolvovali cykloturistickú trasu, vtedy bez
najmenšieho zámeru vytvoriť z trasy budúci kolos. Dnes historickú trasu OKOLO TATIER, vtedy pre
nich neznámu, každoročne absolvujú stovky účastníkov, v súčasnosti zo šiestich okolitých krajín:
Česko, Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Holandsko, Slovensko. Významnými rokmi nižnianskej
cykloturistiky boli roky 1972 - 1975. V tom čase Slovenský zväz turistiky, sekcia cykloturistiky,
požiadala nižniansky oddiel o vedenie sekcie cykloturistiky na spomínané roky. V deväťčlennej sekcii
bolo aj 6 cykloturistov z Nižnej. Počas tohto obdobia sekcia zorganizovala niekoľko cykloturistických
zájazdov Okolo Rakúska, cez Rakúsko do Juhoslávie s prevažnou účasťou nižnianskych cyklistov. V
rokoch 1989 - 1992 nižniansky cykloklub zorganizoval viaceré kombinované zahraničné zájazdy po
južnej a západnej Európe, v ktorých sa vystriedala vyše stovka cykloturistov. V roku 1990 dostal
Cykloklub pod vedením bratov Mariána a Vendelína Vasekových súčasnú podobu. Cykloklub
pôsobiaci pri TJ Nižná, so súčasnými vyše 50 členmi, je v súčasnosti jedným z väčších a o to
významnejších a aktívnych oddielov v TJ Nižná. Cykloklub Nižná organizuje tradičné podujatie Okolo
Tatier. V súčasnosti cykloklub zastrešuje viac ako 50 aktívnych členov, ktorí sa mimo cyklistickej
sezóny venujú aj bežkovaniu alebo pešej turistike. Okrem organizovania cyklistických, bežkárskych a
peších túr sa členovia venujú organizovaniu rôznych podujatí pre rodiny a deti ako napríklad Pltnícka
časovka a Cyklopohoda.
Obec Nižná ponúka zaujímavé možnosti pre cyklistov:
 Nižná - Jablonka - Lipnica – Zubrica - Jablonka – 86 km
 Žilina - Krásno nad Kysucou - Oravská Lesná - Lokca - Oravský Podzámok - Nižná – 113 km
 Nižná - Vysielač Magurka – 53 km
 Nižná –Liptovský Mikuláš - Tatranská Lomnica – 119 km
 Žilina – Oravská Lesná – Nižná (cez Zázrivú) – 102 km
 Nižná - Medvedzie (cez Maguru) – 28 km
 Nižná - Habovka (cez Prasatín) – 22 km
 Nižná - Okolo Tatier – 97 km
 Podbiel – Oravice – Podbiel – 53 km
 Nižná – Liptovský Hrádok – 55 km
 Nižná - Mlyncov potok (cez Prasatín) – 12 km
 Nižná – Gubalówka (PL) – 47 km
 Okolo Tatier - Nižná - Liptovsky Mikuláš – 182 km
 Okolo Tatier - Nižná –Námestovo – Suchá Hora – Chocholów – Zakopane – Lysá Poľana –
Ždiar – Tatranská Lomnica – Smokovce – Štrbské pleso – Podbanské – Liptov – Huty – Nižná
Nižná – Zakopane – Poronin – Ždiar – 220 km
 Nižná - Pribiš - Pucov - Oravský Podzámok - Dolný Kubín – 75 km
 Nižná - Oravský Podzámok – Pucov – Pribiš – Nižná – 60 km
 Nižná – Trstená – Jablonka – Bobrov – Námestovo – Tvrdošín – Nižná – 65 km
V obci aktívne pôsobí aj Klub Slovenských Turistov – Nižná.
Partnerská spolupráca:
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Obec Nižná dlhodobo spolupracuje s Mestom Mszana Dolna (PL).
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1.7 Príroda a životné prostredie
Charakteristika prírodného prostredia
Geologické, geomorfologické pomery
Územie v okolí obce má svojrázny morfologický ráz a veľmi zložitú geologickú stavbu má najmä
bradlové pásmo, ktoré sa tiahne pozdĺž obce. V okrese Tvrdošín začína Bielskou skalou medzi Krivou a
Podbielom, tiahne sa cez Nižnú, Tvrdošín - miestnu časť Medvedzie a Trstenú.
Obec Nižná sa rozprestiera na terase rieky Orava, ktorá vznikla postupným ukladaním kameňa, štrku
a piesku prívalovými vodami z topiaceho sa ľadu v teplejších obdobiach doby ľadovej. Má
vrchovinový až hornatinový reliéf s výškovým rozpätím 560 – 1222 m n. m. (573 m n. m. – stred
obce). Leží v strednej časti Oravskej vrchoviny a na východných svahoch Oravskej (Budínskej) Magury.
Na území majú prevahu flyšové pohoria, veľmi zaujímavé a dôležité je tu bradlové pásmo, ktoré sa
ako samostatná jednotka nevyčleňuje. Predstavuje pás skaliek (útesov), ktoré ostro kontrastujú s
hladko modelovaným reliéfom svojho okolia. V kotlinách a na dne riečnych dolín sú podložné horniny
pokryté štvrtohornými riečnymi a v Oravskej kotline i ľadovcovými uloženinami.
Oravskú vrchovinu v tejto oblasti tvorí najmä bradlové pásmo, budované z tvrdých jurských
vápencov. Útesová časť vrchoviny je preto geologicky veľmi zložitá, krajinársky rozmanitá a
jedinečná. Jej pestrý povrch je súčasne nápadne odlišný od vyrovnaných, pravidelných tvarov
flyšových hornín Budatínskej Magury a Skorušinských vrchov. V prírode to môžeme pozorovať ako
pás útesov (vápencové skalky), na ktoré nás upozorňuje najmä Ostražica (767 m n. m.). Napriek
výškovej prevahe „magurskej“ (Budatín – 1222 m n. m.) a „skorušinskej“ (Prasatín – 856 m n. m.)
dominanty chotára možno vyzdvihnúť krajinársko-estetické hodnoty a turistickú atraktívnosť
Ostražice. Strmé svahy, bralá a sťažená prístupnosť vrcholu poskytli v dávnej minulosti podmienky
pre vznik strategicky najvýhodnejšej situovanej pravekej usadlosti na pravom brehu rieky Oravy –
opevneného halštatského hradiska, ktoré bolo významným centrom už od konca mladšej doby
bronzovej. Okrem prírodných hodnôt má teda kužeľovitá Ostražica aj pozoruhodný historický a
kultúrny význam. Z historického – paleontologického hľadiska je zaujímavá aj lokalita starého lomu
východne od Kováčovej, kde sa našli viaceré skameneliny (amonity, trilobity, numulity).
Ďalším, osobitnú pozornosť zasluhujúcim si krajinným prvkom v chotári Nižnej je rieka Orava so
sieťou menších ľavostranných prítokov a Studený potok (Studená), ktorým sa ťahá aj juhozápadná
hranica katastra. Tieto rieky dodnes patria k najčistejším tokom Slovenska. Zachovalé, plne rozvinuté
brehové porasty a čistá voda poskytujú vhodné podmienky na existenciu druhovo pestrých
spoločenstiev rastlín a živočíchov.
Na rozdiel od Oravy, ktorá má v chotári charakter pokojnej podhorskej rieky s nehlboko klenutými
zákrutami a jemným dnom, je Studený potok od prameňa až po ústie pri Červenej skale (Lučivný 840
m n. m.) divokou horskou bystrinou. Súčasne je zaujímavý z hľadiska vývoja riečnej siete. Práve údolie
Studeného potoka je v podstate jedinou oblasťou Oravy, kde sa výrazne prejavila činnosť ľadovcov.
Mohutný ľadovec, ktorý uložil v Zuberskej kotline morénu, bol príčinou povodní v teplejších
obdobiach. Rozvodnená Studená donášala žulové balvany až po dnešné ústie do Oravy a pri vlastnom
ústí doniesla súčasne mohutný náplavový kužeľ zo žulového materiálu. Studený potok tým, že prudko
naráža na Oravu a prináša množstvo balvanov, tlačí Oravu neustále proti stenám Červenej skaly a tak
výrazne mení aj charakter toku rieky pod Nižnou.
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Hydrologické, klimatické a pôdne pomery
Z hydrologického hľadiska územie spadá do stredohorskej oblasti so snehovo - dažďovým typom
režimu odtoku. Akumulácia tu prebieha v mesiacoch november až marec, vysoká vodnosť je v apríli
až júni, najvyššie prietoky sú v apríli a máji, najnižšie v januári a februári. Priemerný ročný
elementárny odtok sa pohybuje v rozsahu 10 - 20 ls-1km-2.
Riešene územie obce Nižná spadá do hydrologického povodia Oravy, ktoré bolo po výstavbe vodného
diela Oravská priehrada rozdelene na dve časti na hornú časť nad vodným dielom a dolnú časť pod
vodným dielom.
V území sa nachádzajú toky začlenené do hydrologického povodia 4-21-04-018, 4-21-04-019 a 4-2104-29. Sú to vodohospodársky významné toky Orava, Studený potok a vodné toky Hldočín, Ráztoka,
Suchý potok, Ostrvka, Prosatín a Nižná.
Nižná patrí do mierne teplej oblasti. Podnebie možno celkovo označiť ako pomerne chladné a vlhké.
Takéto chladné a vlhké podnebie vytvára hmly a námrazy, čo spôsobuje nemalé problémy v doprave.
Chladné podnebie spôsobuje nielen zemepisná poloha, ale aj oblasť Západných Tatier. Priemerná
ročná teplota vzduchu na území okresu je v rozmedzí od 5°C do 7°C. Najchladnejším mesiacom v roku
býva január a najteplejším júl.
Častými zrážkami je daná aj nízka priemerná dĺžka slnečného svitu na tomto území. Pri dlhotrvajúcom
vysokom tlaku vplyvom slnečného žiarenia sú obdobia, kedy teplota v dolinách je nižšia ako v horách,
ktoré ich obklopujú. Je to zapríčinené tepelnou inverziou. Tepelná inverzia vzniká v noci za bezvetria.
Ťažšie studené vrstvy ovzdušia sa usadzujú v dolinách a v podhorských kotlinách. Teplé a ľahšie
vystupujú nahor. Tieto teplotné inverzie často spôsobujú tvorenie námraz a tým sa vytvára
nebezpečie ohrozenia bezpečnosti premávky na cestných komunikáciách.
Priemerná ročná rýchlosť vetra je 5 m/s, ktorý hlavne v zimnom období prechádza do víchríc a
spôsobuje škody hlavne na lesných porastoch a obydliach.
Zrážky sú druhým významným činiteľom pri vytváraní rázu krajiny. Ročný úhrn zrážok sa v priemere
pohybuje medzi 800-1 200 mm.
Pôdnymi typmi v riešenom území sú hnedá pôda kysla a hneda pôda podzolovaná, nivná pôda, hneda
pôda nasýtená, rendzina typická, hnedá pôda oglejená, nivná pôda glejová, asociácie rendziny
typickej a hnedej, hnedá pôda nasýtená a hnedá pôda illimerizovaná, asociácie rašelinových pôd,
asociácie glejových pôd a glej. pod rašelinových, hnedá pôda oglejená a hnedá pôda kysla oglejena,
glejové pôdy, hnedá pôda glejová, podzoly.
Pôdne druhy sú prevažne hlinité, ílovito - hlinité až ílovité, neskeletnaté až slabo kamenité. Úrodnosť
pôd vyjadrená bonitnou skupinou sa pohybuje od 6. do 9.
Rastlinstvo a živočíšstvo
Rastlinstvo a živočíšstvo je výsledkom nielen prírodných pomerov na danej lokalite, výsledkom
charakteristík rastlinných a živočíšnych druhov a ich vzájomného pôsobenia, ale vo veľkej miere je
ovplyvnené pôsobením človeka najmä v posledných storočiach.
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Rastlinstvo
V lesných porastoch, súvislejšie komplexy ktorých sa nachádzajú vo vyšších polohách Oravskej
Magury (Budín, Kýčera, Zmrazov, Lučivný) a Skorušinských vrchov (Prasatín, Solisko, Krásnický vrch)
prevláda smrek obyčajný, miestami je vtrúsená jedľa a buk.
Na Prasatíne je početnejšia borovica lesná a breza bradavičnatá. Z bylín nájdeme v lesoch typických
zástupcov jedľobučín so smrekom ako je kyslička obyčajná, zubačka cibuľkonosná, tôňovka dvojlistá,
kopytník európsky, srnovník purpurový, žindava európska, pakost smradľavý. Na rozvoľnených
miestach sú hojné čučoriedky a na rúbaniskách jahody, maliny, vŕba úzkolistá, veronika lekárska.
Hubárske terény (hríb smrekový, suchohríb, plávka, bedla, kuriatka, podpňovka) lákajú zberateľov.
Druhovo pestré a esteticky pôsobivé sú spoločenstvá na brehoch vodných tokov. Tieto zaraďujeme
do skupiny jelšových a jaseňovo jelšových lužných lesov podhorských a horských. Farebnou
pestrosťou pútajú porasty veternice hájnej a iskerníkovitej, blyskáč jarný, chochlačka plná, netýkavka
nedotklivá, hluchavka škvrnitá. Miestami je hojná, na jar vyhľadávaná, snežienka jarná.
Príjemnou vôňou na seba upozorňuje lykovec jedovatý. Na brehoch Studeného potoka rastie
dekoratívna myrikovka nemecká a divozel. Z biologického a estetického hľadiska sú krovinaté stráne s
lieskou obyčajnou, hlohom, svíbom krvavým, trnkou, šípkou, kalinou obyčajnou, bazou červenou a
čiernou.
V chotári rastie aj veľké množstvo liečivých rastlín. Možno tu nazbierať repík lekársky, materinu
dúšku, ľubovník bodkovaný, šalviu lekársku, čakanku obyčajnú, kostihoj lekársky. Botanicky
zaujímavou lokalitou je vápencová Ostražica. Na skalných stenách rastie tu napríklad rozchodník biely
a rozchodník prudký.
Živočíšstvo
Početnosťou, rozmanitosťou tvarov a jedinečnosťou životných prejavov nezaostávajú za rastlinstvom
Nižnej ani živočíšne spoločenstvá.
Druhovo najpočetnejšia je skupina nižších živočíchov - bezstavovcov. V lesoch, na lúkách i na poliach
je rozšírená fauna pavúkov, z ktorých sa vzácne vyskytuje aj lovčík pobrežný. Žije v močiaroch a
lesných priekopách.
Pozornosť milovníkov prírody v blízkosti vôd pútajú vážky ako hadovka obyčajná, šidielko červené a
malé, šidielko obyčajné a vážka obyčajná. Mnohé druhy chrobákov sú pre svoju užitočnosť chránené.
Patrí medzi ne napríklad svižník poľný, bystruška kožovitá, bystruška fialová a zlatá, potápnik
obrúbený. Z motýľov získavajú obdiv elegantné, pestrofarebné babôčky (pávooká, admirálska,
osiková, žihľavová), žltáčik rašetliakový a žeruchový, dúhovec väčší. Vzácne sa v chotári vyskytuje aj
jeden z najväčších denných motýľov strednej Európy - vidlochvost feniklový.
Na Ostražici bol v minulosti pozorovaný aj vzácny (ohrozený) jasoň červenooký, húsenice ktorého sa
živia na rozchodníku bielom.
Ryby
Rieka Orava je vyhľadávaným miestom rybárov. Z pôvodných druhov rýb sa vyskytuje pstruh potočný,
lipeň obyčajný, jalec obyčajný a hlavatý, čerebľa, plotica a červenica, belička, početné sú tu mreny a
podustvy, nosále. Až tu vytiahne kráľovná našich vôd, hlavátka. Vysádzaním rýb do Oravskej
priehrady, vyrovnávacej nádrže Tvrdošín i do Oravy, objavujú sa i v rieke pstruhy dúhové, kapor,
zubáč, pleskáč a šťuka.
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Obojživelníky v okolí Nižnej reprezentuje skokan hnedý, ropucha obyčajná a zelená, kunka
žltobruchá. Na brehoch Studeného potoka a v lesných kalužiach možno zjari nájsť mloka horského a
karpatského, v lesných studničkách salamandru škvrnitú. Z plazov je bežná jašterica obyčajná,
slepúch lámavý, vretenica obyčajná. Vzácnejšie sa vyskytuje užovka obyčajná.
Vtáky
Pestré sú vtáčie spoločenstvá. Údolím Oravy vedie významná ťahová cesta vodného vtáctva, čo v čase
migrácie obohacuje prírodu Nižnej o mnohé vzácne druhy. V menšom počte sa tu zastavuje kačica
ostrochvostá a chrapka, chocholačka sivá a vrkočatá, potápka chocholatá, potápka malá, lyska čierna,
turpan čierny, čorík bahenný, rybár riečny, chriašť bodkovaný, kúdelnička lužná, kalužiačik malý, kulík
riečny, močiarnica mekotavá.
Každoročne zimujú na rieke labute veľké. Pri rieke hniezdia divé kačice, strnádky trsťové, červenáky
karmínové a rybárik obyčajný. Na Studenom potoku je hojný vodnár obyčajný. V lesoch hniezdi
myšiak hôrny, jastrab veľký, sokol myšiar. Vzácny je bocian čierny, výr skalný a orol krikľavý. Na
Prasatíne sa vzácne vyskytuje ohrozený tetrov obyčajný.
Obyvateľom obce sú svojím vzhľadom alebo melodickým hlasom známe lastovičky, belorítky,
trasochvosty, kanárik, zelienka, stehlík obyčajný, žltochvost domový, drozd čvíkotavý, hrdlička
záhradná. V Nižnej hniezdi jeden pár bocianov bielych.
Cicavce
Z cicavcov je verejnosti blízka poľovná zver (jeleň, srnec, diviak). Vzácnejší je rys ostrovid a medveď
hnedý. V posledných rokoch sa v chotári objavuje aj vlk obyčajný. Zo vzácnych a ohrozených druhov
cicavcov žije v rieke Orave i v Studenom potoku vydra a dulovnica. V Orave je hojná ondatra pižmová.
Za súmraku a v noci možno priamo v obci pozorovať vo vzduchu netopiere loviace hmyz. Pestrá a
krásna, plná života i dramatických udalostí je príroda v Nižnej.
Ochrana prírody, krajiny a prírodných zdrojov
Na území katastra sú územia európskeho významu NATURA 2000 – je tu časť chráneného areálu
Rieka Orava. Rieka Orava s niektorými prítokmi (v riešenom území Studený potok) je zaradená od
roku 1998 do Ramsarského dohovoru medzinárodne významných mokradí. Tieto prvky sa niekde
prekrývajú a niekde dopĺňajú s početnými prvkami územného systému ekologickej stability. Prvky
USES sú tu od nadregionálnej úrovne až po lokálnu úroveň.
Pri riešení územného plánu obce rešpektovať všetky kategórie chránených území prírody a prvky
územného systému ekologickej stability. V riešenom území sú to Maloplošné chránené územia:
Tabuľka 26 - Maloplošné chránené územia
Názov

Rieka
Orava

Výmera
Kategória
v ha

441,75

4

Stupeň
ochrany

CHA

Predmet ochrany
Komplex zachovalých riečnych
ekosystémov s funkciou biokoridoru
nadregionálneho významu, s bohatým
zastúpením fauny, flóry a biotopov
mnohých chránených ohrozených
druhov organizmov.

Kat. územia
v okr.
Tvrdošín

Tvrdošín,
Trstená,
Podbiel
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Rieka Orava pod kódom SKUEV 0243 patrí súčasne do sústavy chránených území členských krajín
Európskej únie NATURA 2000, ktorá má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených
druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov na území štátov EÚ.
Rieka Orava s niektorými prítokmi (v riešenom území Studený potok) je zaradená do Zoznamu
medzinárodne významných mokradí v zmysle Ramsarského dohovoru. Do riešeného územia
nezasahuje žiadne veľkoplošné chránené územie prírody. Na ostatných častiach katastrálneho
územia obce platí všeobecná ochrana prírody a krajiny a prvý stupeň ochrany. V riešenom území nie
sú evidované žiadne stromy. V zastavanom území sa nachádza skupina vzrastlých drevín v blízkosti
kostola. Pri všeobecnej ochrane drevín je potrebné dodržiavať legislatívne opatrenia, podľa ktorých je
zakázané bez súhlasu orgánu ochrany prírody, dreviny rastúce mimo les rúbať, alebo inak
poškodzovať. Kompetencie ochrany prírody v prípade ochrany drevín vykonáva obec.
Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Dolný Kubín, (Tiliana Bratislava
1993) sú v riešenom katastrálnom území v priestoroch a lokalitách s vysokou krajinnoekologickou
hodnotou územia navrhnuté tieto prvky kostry územného systému ekologickej stability
nadregionálneho a regionálneho významu:
 biokoridor nadregionálneho významu (hydricko-terestrický) Rieka Orava,
 biokoridor nadregionálneho významu Oravská Magura (terestrický),
 biokoridor regionálneho významu (hydrický) – Studený potok,
 biocentrá regionálneho významu Panský háj, Ráztoka, Červená skala (časť).
Genofondovo významné lokality:
 rieka Orava - Územie tvorí najvýznamnejší biokoridor . Nachádzajú sa tu rozsiahle brehové
porasty s miestami charakteru lužného lesa ako aj vzácne druhy živočíchov. Územie zohráva
dôležitú úlohu aj ako významná ťahová cesta vtákov.
 Studený potok – Rovnako ako rieka Orava tvorí územie pozdĺž Studeného potoka významný
biokoridor . Nachádzajú sa tu brehové porasty s miestami charakteru lužného lesa.
Nachádzajú sa tu vzácne druhy živočíchov. Významná ťahová cesta vtákov.
 Oravská Magura - Severnou časťou riešeného územia sa tiahne pohorie pokryté hustými
lesmi, kde prevažuje smrek a buk lesný. Špecialitou tohto pohoria sú aj veľké porasty briez
a predovšetkým liesok.
 Červená skala - Menší komplex so zachovalými starými porastmi poskytujúcimi priaznivé
podmienky pre hniezdenie chránených druhov vtákov.
 Prosatín - Komplex so zachovalými starými porastmi poskytujúcimi priaznivé podmienky pre
hniezdenie chránených druhov vtákov.
V katastrálnom území Nižná je evidované ložisko nevyhradeného nerastu č. 4386 v Studenej doline.
Nie je tu evidované žiadne staré banské dielo, nie sú určené žiadne prieskumné územia pre
vyhradený nerast. V katastrálnom území je zaregistrovaných viacero zosuvných území.
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Nakladanie s odpadmi
Na území okresu sa nenachádza zariadenie na spracovanie a úpravu odpadov. Nebezpečne odpady sú
zneškodňovane mimo okresu. Odpady sa v prevažnej miere zneškodňujú skládkovaním. Na území
okresu sa nachádzajú 2 priemyselne skládky, 1 skládka komunálneho odpadu.
Zvoz komunálneho odpadu je zabezpečovaný na skládku v Ružomberku. V okrese je potrebne zaviesť
separovaný zber v súčinnosti s ostatnými okresmi regiónu Oravy.
Odkalisko neutralizačných kalov OTF, a.s. Nižná je situovaná blízko obytnej zóny, v súčasnosti sa
nevyužíva pre skončenie výroby v OTF Nižná, navrhujeme odkalisko rekultivovať.
Skládka komunálneho odpadu sa v katastrálnom území nenachádza a so zriadením novej skládky
odpadu sa v návrhovom období neuvažuje. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými
odpadmi v obci upravuje Všeobecne záväzné nariadenie.
V obci je zavedený separovaný zber. Separujú sa plasty, sklo, textil, papier, elektronický šrot, kovový
šrot, nebezpečné odpady a bioodpad.
V r. 2015 bolo odvezené celkové množstvo 665,82 t odpadu, pričom boli vyseparované
nasledovné odpady:
 Zmesový komunálny odpad 495,25 t
 Veľkorozmerný odpad 110,81 t
 Sklo 31,39 t
 Plasty 17,67 t
 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 2,08 t
 Batérie a akumulátory 0,10 t
 Vyradené elektrické a elektronické zriadenia 1,90 t
 Vyradené elektrické a elektronické zar. obsahujúce nebezpečné látky 5,09 t
 Opotrebované pneumatiky 4,08 t
 Kompozitné obaly 0,45 t
Odvoz odpadu v obci je zabezpečené dodávateľským spôsobom nasledovne:
 odvoz zmesového komunálneho odpadu na Skládku TKO Široká zabezpečuje F. Brňák Sáva Mont,
 odvoz veľkorozmerného odpadu M. Murín na Skládku TKO Zubrohlava a TKO Široká.
 odvoz nebezpečného odpadu (vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky,
vyradené elektrické a elektronické zariadenia, ktoré obsahujú nebezpečné časti a baterie a
kumulátory) a vyradených elektrických a elektronických zariadení Peter Bolek, EKORAV
 odvoz opotrebovaných pneumatík V.O.D.S. a.s. EK0 Beluša
 odvoz kompozitných obalov KURUC –COMPANY, Nitra

50 | S t r a n a

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Nižná na roky 2015 - 2022

1.8 Samospráva a rozpočet obce
Samospráva obce
Obec Nižná sa v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení od 1.januara 1991 stalo
samostatným subjektom s vlastnými kompetenciami a príjmami.
Orgány obce
Základnými výkonnými orgánmi obce Nižná sú:



obecné zastupiteľstvo,
starosta obce.

Adresa obecného úradu: Obecný úrad Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná
Starosta obce
Starosta obce je predstaviteľom a najvyšším orgánom obce Nižná. Je štatutárnym zástupcom obce
v majetkoprávnych, pracovnoprávnych vzťahoch obce a v administratívnoprávnych vzťahoch je
správnym orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou, do ktorej je zvolený na štvorročné
funkčné obdobie a končí zložením sľubu novozvoleného starostu.
Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov volených v priamych voľbách
obyvateľmi obce na štvorročné funkčné obdobie, totožné s funkčným obdobím starostu. Počet
poslancov na príslušné volebné obdobie sa určuje podľa počtu obyvateľov obce.
Vo funkčnom období 2014 – 2018 bolo zvolených 11 poslancov.
Rozpočet obce
Rozpočet obce je základným nástrojom financovania a regulovania činnosti samosprávy pri plnení
úloh vyplývajúcich zo zákona a pri realizovaní svojich rozvojových plánov. Na rok 2015 bol obecným
zastupiteľstvom schválený rozpočet s celkovými plánovanými príjmami vo výške 3 198 261 EUR.
Z celkových príjmov rozpočtu predstavujú príjmy bežného rozpočtu v roku 2015 výšku 2 342 966 EUR.
Najväčší podiel na celkových príjmoch bežného rozpočtu obce predstavuje daň z príjmov a úhrada
nákladov na prenesené kompetencie.
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Rozpočet obce na roky 2016-2018:
2016

2017

2018

2 557 650

2 499 992

2 528 857

Kapitálové príjmy obce

43 000

7 600

7 500

Finančné operácie

237 000

253 230

253 230

Príjmy spolu

2 837 650

2 760 822

2 789 587

Bežné výdavky obce

2 377 194

2 362 525

2 370 719

Kapitálové výdavky obce

287 420

96 291

116 479

Finančné operácie

173 036

302 006

302 389

2 837 650

2 760 822

2 789 587

Bežné príjmy obce

Výdavky spolu

Vývoj príjmov a výdavkov rozpočtu obce v rokoch 2016 -2018
2 860 000
2 840 000
2 820 000
2 800 000
2 780 000
2 760 000
2 740 000
2 720 000
2016

2017
Príjmy

2018

Výdavky

Tabuľka 27 - Hospodárenie obce Nižná
Hospodárenie obce Nižná (2014)
Indikátory

Obec Nižná

Základná bilancia
Dlhová služba
Celkový dlh
Záväzky aspoň 60 dní po
splatnosti
Okamžitá likvidita
Zdroj: www.hospodarenieobci.sk

10,4 %
1,2 %
0,0 %

Priemer
obcí SR
0,1 %
7,7 %
18,9 %

0,0 %

0,4 %

398,5 %

141,6 %

Celkové finančné zdravie – výborné finančné zdravie (5,7 / 6).
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Indikátory finančného stavu obce
Indikátory finančného stavu obce nám môžu pomôcť pri plánovaní rozvojových aktivít samosprávy,
pri financovaní aktivít prostredníctvom úverov a iných externých finančných výpomoci. Tieto
indikátory môžeme určiť na základe údajov získaných z jednotlivých položiek rozpočtu.
Týmito indikátormi sú:
a. Finančná sila obce – indikátor slúži na analýzu výšky a štruktúry príjmov obecného rozpočtu.
Vyjadruje sumu vlastných príjmov v prepočte na jedného obyvateľa
FSIo =

𝟐 𝟔𝟎𝟎 𝟔𝟓𝟎
=
𝟒 𝟎𝟎𝟗

648 EZR

Odpoveď: Vlastné príjmy obecného rozpočtu v roku 2016 predstavujú hodnotu 648 EUR na
jedného obyvateľa obce.
b. Finančná sebestačnosť obce - ukazovateľ, ktorý vyjadruje mieru samostatnosti a stability
hospodárenie miestnej samosprávy. Predstavuje podiel vlastných príjmov obce na celkových
príjmoch rozpočtu obce.
𝟐 𝟔𝟎𝟎 𝟔𝟓𝟎

FSEo = = 𝟐 𝟖𝟑𝟕 𝟔𝟓𝟎 = 0,91
Odpoveď: Vlastné príjmy rozpočtu samosprávy sa podieľajú 91 % na celkových príjmoch
rozpočtu.
c. Daňová sila obce – indikátor vyjadrujúci sumu daňových príjmov obce v prepočte na jedného
obyvateľa.
DSIo = =

𝟏 𝟓𝟕𝟐 𝟖𝟗𝟏
𝟒 𝟎𝟎𝟗

= 392

Odpoveď: Príjmy z daní v roku 2016 predstavujú 392 EUR na jedného obyvateľa obce.
d. Daňová sebestačnosť obce – indikátor vyjadrujúci pomer daňových príjmov obce k bežným
príjmom rozpočtu obce.
DSIo = =

𝟏 𝟓𝟕𝟐 𝟖𝟗𝟏
𝟐 𝟓𝟓𝟕 𝟔𝟓𝟎

= 0,61

Odpoveď: Príjmy z daní v roku 2016 predstavujú podiel 61 % z celkových príjmov bežného
rozpočtu obce.
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ČASŤ 2: STRATEGICKÁ ČASŤ
Strategická časť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižná na roky 2016 – 2022
obsahuje stratégiu rozvoja mesta pri zohľadnení jeho vnútorných princípov a špecifík a určuje hlavné
ciele a priority ďalšieho rozvoja Nižnej pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme
dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja v základných troch oblastiach – hospodárskej, sociálnej
a environmentálnej.
Zvolená stratégia PHSR obce Nižná 2016 - 2022 je v súlade so základnou rozvojovou stratégiou
Európa 2020, ktorou je dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu:
 Inteligentný rast prostredníctvom efektívnejšieho investovania do vzdelávania, výskumu
a inovácií;
 Udržateľný rast vďaka prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo;
 Inkluzívny rast s veľkým dôrazom na tvorbu pracovných miest a zmiernenie chudoby.
Stratégia Európa 2020 pre naplnenie týchto troch priorít stanovuje päť cieľov v oblasti
zamestnanosti, inovácií, vzdelávania, zmiernenia chudoby a klímy a energetiky:
 Zamestnanosť
 zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 až 64 rokov na 75 %
 Výskum a vývoj
 zvýšiť úroveň investícií do výskumu a vývoja na 3 % HDP
 Zmena klímy a energetická udržateľnosť
 znížiť emisie skleníkových plynov o 20 % (alebo za predpokladu širšej globálne
dohody až o 30 %) oproti úrovniam z roku 1990
 získavať 20 % energie z obnoviteľných zdrojov
 dosiahnuť 20-percentný nárast efektívnosti vo využívaní energie
 Vzdelávanie
 zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10 %
 minimálne 40 % podiel obyvateľov vo veku 30 – 34 rokov, ktorí majú ukončené
vysokoškolské vzdelanie
 Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu
 aspoň o 20 miliónov znížiť počet osôb, ktorým hrozí chudoba a sociálne vylúčenie
Zvolená stratégia zároveň plne rešpektuje strategické ciele Národnej stratégie regionálneho rozvoja
SR pre Žilinský samosprávny kraj:




posilnenie a rozvoj inovačného potenciálu,
zhodnotenie a posilnenie vnútorného potenciálu turizmu s prepojením na ochranu a tvorbu
životného prostredia,
nadregionálna a regionálna dopravná dostupnosť a kvalita služieb s dôrazom na cezhraničnú
spoluprácu a nadregionálne väzby.

Rovnako tak PHSR obce Nižná 2016 – 2022 rešpektuje nasledovné ciele obsiahnuté v Programe
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014 – 2020:
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1) Dobudovať kvalitné prepojenie kraja s európskymi dopravnými a komunikačnými sieťami,
zlepšiť kvalitu životného prostredia a zabezpečiť udržateľnosť a efektivitu využívania
prírodných zdrojov.
2) Zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky a zlepšiť podnikateľské prostredie v kraji.
3) Dosiahnuť vyššiu uplatniteľnosť ľudského kapitálu na trhu práce a sociálnu inklúziu všetkých
znevýhodnených skupín.
4) Rešpektovaním a rozvíjaním špecifických čŕt regiónov na území kraja podporovať rast ich
atraktívnosti.
Základným východiskovým predpokladom pre úspešnú rozvojovú stratégiu je existencia spoločnej
vízie o ďalšom smerovaní rozvoja svojej obce / regiónu / krajiny. Vízia je želanou predstavou
obyvateľov o budúcnosti, opisom ideálneho stavu, nie opisom cieľov. Dôležité nie je dosiahnuť ho za
desať rokov, ale mať o budúcnosti spoločnú predstavu. Vízia je nástrojom na motiváciu, no len vtedy,
ak je víziou spoločnou. Vízia je teda určitá predstava o tom ako má mesto v budúcnosti vyzerať, tak
aby vytváralo čo najlepšie životné podmienky pre svojich obyvateľov a jeho návštevníkov.

2.1 Vízia obce Nižná
„Obec Nižná je dobré miesto pre život. Dostatok pracovných príležitostí
v podnikoch, ktoré naplno využili potenciál obce a regiónu v oblasti
elektrotechnickej a priemyselnej výroby, dostatok bytov a pozemkov
pripravených pre výstavbu rodinných domov robia obec atraktívnou
a dynamicky sa rozvíjajúcou. Obyvatelia obce a regiónu využívajú modernú
plaváreň a športoviská, záujmové spolky a združenia majú vytvorené vhodné
priestorové i materiálno-technické vybavenie pre svoju komunitnú činnosť.
Služby sú na vysokej úrovni a odrážajú požiadavky 21. storočia.“
Strategická časť PHSR vychádza z komplexnej analýzy mesta. Programovú štruktúru návrhovej časti
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nižnej na roky 2016 - 2022 tvoria strategický
rozvojový cieľ, ktorý vychádza z rozvojovej vízie mesta, tri prioritné oblasti, korešpondujúce
s rozvojovými politikami (hospodárskou, sociálnou a environmentálnou) so stanovenými prioritnými
cieľmi, ktoré budú naplňované prostredníctvom opatrení, aktivít, resp. konkrétnych projektov.
Štruktúra strategickej časti

Vízia
Strategický
rozvojový cieľ
Prioritná oblasť 1,2,3
Prioritný cieľ 1,2,3
Opatrenia 1.1. – n, 2.1 – n, 3.1 - n
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2.2 Rozvojová stratégia obce Nižná v štruktúrovanej podobe

Vízia mesta

Strategický
rozvojový cieľ
Prioritná
oblasť:

Prioritný cieľ:

Rozvojové
oblasti:

Opatrenia

Obec Nižná je dobré miesto pre život. Dostatok pracovných príležitostí v podnikoch, ktoré naplno využili potenciál obce
a regiónu v oblasti elektrotechnickej a priemyselnej výroby, dostatok bytov a pozemkov pripravených pre výstavbu rodinných
domov robia obec atraktívnou a dynamicky sa rozvíjajúcou. Obyvatelia obce a regiónu využívajú modernú plaváreň
a športoviská, záujmové spolky a združenia majú vytvorené vhodné priestorové i materiálno-technické vybavenie pre svoju
komunitnú činnosť. Služby sú na vysokej úrovni a odrážajú požiadavky 21. storočia.
Strategickým cieľom obce Nižná je zvýšiť konkurencieschopnosť obce v oblasti kvality života, rozvoja podnikania v tradičných
odvetviach výroby a služieb, pri rešpektovaní požiadaviek ochrany životného prostredia.
Prioritná oblasť:
Hospodárska politika

Prioritná oblasť:
Sociálna politika

Prioritná oblasť:
Environmentálna politika

Zvýšiť konkurencieschopnosť hospodárstva
obce založeného na využívaní vnútorného
potenciálu územia a histórii elektrotechnickej
a priemyselnej výroby, dobudovanej technickej
infraštruktúry, kvalitných a dostupných
služieb, rozvíjajúceho sa cestovného ruchu
a zavádzaním inovácií vo všetkých oblastiach.
 Technická infraštruktúra
 Priemysel a služby, pôdohospodárstvo
 Inovácie
 Cestovný ruch
 Partnerská spolupráca
 Informačné technológie a efektívna
verejná správa

Vytvoriť podmienky pre udržateľný
rozvoj ľudských zdrojov a rast kvality
života v obci pre všetky vekové
kategórie obyvateľov Nižnej a blízkych
obcí.

Znížiť nepriaznivé vplyvy ľudskej
činnosti na kvalitu životného
prostredia v obci a jej okolí, zavádzať
environmentálne šetrné technológie
a postupy, zvyšovať environmentálne
povedomie obyvateľov Nižnej.

 Školstvo
 Sociálne služby
 Zdravotníctvo
 Ľudské zdroje
 Bytová politika
 Kultúra
 Šport, turistika a voľný čas
 Rodina, deti a mládež
2.1) Podpora rozširovania
a modernizácie školskej
infraštruktúry vrátane materiálno-

 Environmentálna infraštruktúra
 Odpadové hospodárstvo
 Kvalita životného prostredia
a vzhľad obce
 Obnoviteľné zdroje

1.1) Dobudovať, modernizovať a rozširovať
dopravný systém obce vrátane riešenia
bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov

3.1) Realizácia aktivít a projektov
protipovodňovej ochrany obce
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Nižnej
1.2) Vytvárať podmienky pre rozvoj
podnikateľského prostredia v tradičných
odvetviach s ohľadom na tvorbu
pracovných miest
1.3) Vytváranie podmienok pre rozvoj
cestovného ruchu

technického zabezpečenia
vzdelávacieho procesu, inovovanie
a rozvoj
2.2) Podpora a realizácia atraktívnych
a inovatívnych programov
v oblasti školstva, vzdelávania
a odbornej prípravy na všetkých
stupňoch vrátane celoživotného
vzdelávania

1.4) Podpora rozvoja informačnej spoločnosti a 2.3) Podpora rozširovania
a modernizácie sociálnej
efektívnej verejnej správy
infraštruktúry s cieľom poskytovať
komplexnú sociálnu starostlivosť
1.5) Podpora aktivít v oblasti výskumu
pre všetky skupiny občanov
a inovácií, vrátane aktivít kreatívneho
priemyslu a ich zavádzanie do praxe

1.6) Rozvoj regionálnej, národnej
a medzinárodnej spolupráce

2.4) Podpora rozširovania
a modernizácie zdravotníckej
infraštruktúry s cieľom poskytovať
adekvátnu zdravotnú starostlivosť
pre všetky skupiny občanov
2.5) Vytváranie podmienok pre
zvyšovanie kvality ľudských
zdrojov pre trh práce s osobitným
zreteľom na znevýhodnené
skupiny obyvateľov

3.2) Skvalitňovanie a rozširovanie
systému separovaného zberu
vrátane zavádzania nových
technológií a postupov v oblosti
odpadového hospodárstva
3.3) Tvorba a úprava verejných
priestranstiev a parkov,
zachovávanie prírodných
ekosystémov
3.4) Podpora a realizácia projektov
na zníženie emisií a energetickej
spotreby
3.5) Podpora a realizácia projektov
na využívanie obnoviteľných
zdrojov energie
3.6) Rozširovanie a modernizácia
infraštruktúry zásobovania
a odvádzania vôd
3.7) Zvyšovanie environmentálneho
povedomia obyvateľov Nižnej

2.6) Podpora rozširovania
a modernizácie bytového
a domového fondu v obci
2.7) Vytváranie podmienok pre rozvoj
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kultúry, športu, voľnočasových
aktivít pre obyvateľov
a návštevníkov mesta obce
a mládež
2.8) Obnova a modernizácia kultúrnych
a historických pamiatok
Tabuľka: Prehľad opatrení podľa prioritných oblastí
Prioritná oblasť

Hospodárska politika

Opatrenie 1.1
Opatrenie 1.2
Opatrenie 1.3
Opatrenie 1.4
Opatrenie 1.5
Opatrenie 1.6

Zvýšiť konkurencieschopnosť hospodárstva obce založeného na využívaní vnútorného potenciálu územia a histórii
elektrotechnickej a priemyselnej výroby, dobudovanej technickej infraštruktúry, kvalitných a dostupných služieb,
rozvíjajúceho sa cestovného ruchu a zavádzaním inovácií vo všetkých oblastiach.
Dobudovať, modernizovať a rozširovať dopravný systém obce vrátane riešenia bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov Nižnej
Vytvárať podmienky pre rozvoj podnikateľského prostredia v tradičných odvetviach s ohľadom na tvorbu pracovných miest
Vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu s ohľadom na prírodný a kultúrny potenciál územia
Podpora rozvoja informačnej spoločnosti a efektívnej verejnej správy
Podpora aktivít v oblasti výskumu a inovácií, vrátane aktivít kreatívneho priemyslu a ich zavádzanie do praxe
Rozvoj regionálnej, národnej a medzinárodnej spolupráce

Prioritná oblasť

Sociálna politika

Prioritný cieľ

Prioritný cieľ
Opatrenie 2.1
Opatrenie 2.2
Opatrenie 2.3

Vytvoriť podmienky pre udržateľný rozvoj ľudských zdrojov a rast kvality života v obci pre všetky vekové kategórie obyvateľov
Nižnej a blízkych obcí.
Podpora rozširovania a modernizácie školskej infraštruktúry vrátane materiálno-technického zabezpečenia vzdelávacieho
procesu
Podpora a realizácia atraktívnych a inovatívnych programov v oblasti školstva, vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých
stupňoch vrátane celoživotného vzdelávania
Podpora rozširovania a modernizácie sociálnej infraštruktúry obce s cieľom poskytovať komplexnú sociálnu starostlivosť pre
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Opatrenie 2.8

všetky skupiny občanov
Podpora rozširovania a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry obce s cieľom poskytovať komplexnú zdravotnú
starostlivosť pre všetky skupiny občanov
Vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvality ľudských zdrojov pre trh práce s osobitným zreteľom na znevýhodnené skupiny
obyvateľov
Podpora rozširovania a modernizácie bytového a domového fondu v obci
Vytváranie podmienok pre rozvoj kultúry, športu, voľnočasových aktivít pre obyvateľov a návštevníkov obce s osobitným
zreteľom na deti a mládež
Obnova a modernizácia kultúrnych a historických pamiatok

Prioritná oblasť

Environmentálna politika

Opatrenie 2.4
Opatrenie 2.5
Opatrenie 2.6
Opatrenie 2.7

Prioritný cieľ
Opatrenie 3.1
Opatrenie 3.2
Opatrenie 3.3
Opatrenie 3.4
Opatrenie 3.5
Opatrenie 3.6
Opatrenie 3.7

Znížiť nepriaznivé vplyvy ľudskej činnosti na kvalitu životného prostredia v obci a jej okolí, zavádzať environmentálne šetrné
technológie a postupy, zvyšovať environmentálne povedomie obyvateľov Nižnej.
Realizácia aktivít a projektov protipovodňovej ochrany obce
Skvalitňovanie a rozširovanie systému separovaného zberu vrátane zavádzania nových technológií a postupov v oblasti
odpadového hospodárstva, odstraňovanie environmentálnych záťaží
Tvorba a úprava verejných priestranstiev a parkov, zachovávanie mestských a prírodných ekosystémov
Podpora a realizácia projektov na zníženie emisií a energetickej spotreby
Podpora a realizácia projektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie
Rozširovanie a modernizácia infraštruktúry zásobovania a odvádzania vôd
Zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov Nižnej
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ČASŤ 3: PROGRAMOVÁ ČASŤ
Programová (plánovacia) časť obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie
programu rozvoja obce, t. j. obsahuje podrobnejšie rozpracovanie strategických cieľov v
hospodárskej, sociálnej a environmentálnej politike minimálne na úroveň opatrení a aktivít, ktoré sú
tvorené vecne príbuznými skupinami projektov.
Programová časť obsahuje:
 konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám,
 súbor ukazovateľov, výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt.
Programová časť PHSR je vyústením strategického plánovania. Zvolená rozvojová stratégia obce
Nižná bude naplňovaná prostredníctvom troch prioritných oblastí (politík). Rovnako tak strategický
rozvojový cieľ dosiahneme naplňovaním troch prioritných cieľov (prioritná oblasť = prioritný cieľ)
v nasledovnej štruktúre:
Strategický cieľ

Strategickým cieľom obce Nižná je zvýšiť konkurencieschopnosť
obce v oblasti kvality života, rozvoja podnikania v tradičných
odvetviach výroby a služieb, pri rešpektovaní požiadaviek
ochrany životného prostredia.

Prioritná oblasť: Hospodárska politika
Zvýšiť konkurencieschopnosť hospodárstva obce založeného na
využívaní vnútorného potenciálu územia a histórii elektrotechnickej
a priemyselnej výroby, dobudovanej technickej infraštruktúry,
kvalitných a dostupných služieb, rozvíjajúceho sa cestovného ruchu
a zavádzaním inovácií vo všetkých oblastiach.

Prioritná oblasť: Sociálna politika
Prioritný cieľ

Vytvoriť podmienky pre udržateľný rozvoj ľudských zdrojov a rast
kvality života v obci pre všetky vekové kategórie obyvateľov Nižnej
a blízkych obcí.

Prioritná oblasť: Environmentálna politika
ZnížZnížiť nepriaznivé vplyvy ľudskej činnosti na kvalitu životného
prostredia v obci a jej okolí, zavádzať environmentálne šetrné
technológie a postupy, zvyšovať environmentálne povedomie
obyvateľov Nižnej.
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Tabuľka - Priradenie rozvojových oblastí k prioritným oblastiam – politikám:

Prioritná oblasť:

Rozvojové
oblasti:

Prioritná oblasť:
Hospodárska politika
 Technická infraštruktúra
 Priemysel, služby,
pôdohospodárstvo
 Inovácie
 Cestovný ruch
 Partnerská spolupráca
 Informačné technológie
a Efektívna verejná
správa

Prioritná oblasť:
Sociálna politika








Školstvo
Sociálne služby
Zdravotníctvo
Ľudské zdroje
Bytová politika
Kultúra
Šport, turistika
a voľný čas
 Rodina, deti
a mládež

Prioritná oblasť:
Environmentálna politika
 Environmentálna
infraštruktúra
 Odpadové
hospodárstvo
 Kvalita životného
prostredia a vzhľad
mesta obce
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3.1 Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí:
Oblasť: Hospodárska politika
Opatrenie
Číslo
Názov
opatrenia
1.1
Dobudovať,
modernizovať
a rozširovať
dopravný systém
obce vrátane riešenia
bezpečnosti
obyvateľov
a návštevníkov Nižnej

Projekt/Aktivita

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Vytvárať podmienky
pre rozvoj
podnikateľského
prostredia
s ohľadom na tvorbu
pracovných miest

Výstavba parkovísk v blízkosti
verejných objektov a bytových
domov
Výstavba a obnova mostov
a lávok

Hospodárska politika /
Technická
infraštruktúra
Hospodárska politika /
Technická
infraštruktúra
Hospodárska politika /
Technická
infraštruktúra
Hospodárska politika /
Technická
infraštruktúra
Hospodárska politika /
Technická
infraštruktúra
Hospodárska politika /
Technická
infraštruktúra

1.1.5

Budovanie nových vetiev
verejného osvetlenia

1.1.6

Doplnenie dopravného značenia
= zvýšenie bezpečnosti

1.1.7

Dobudovanie miestnych
komunikácii v lokalitách
Zemianska dedina, Sihoť, Krivé
hory, Malá Orava
Výstavba cyklochodníka
prepájajúceho lokality IBV
s priemyselnou zónou nemotorová doprava
Realizácia jednoduchých
pozemkových úprav

Hospodárska politika /
Technická
infraštruktúra

1.2.2

Sprístupňovanie nevyužívaných
budov pre rozvoj MSP

Hospodárska politika /
Priemysel, služby a
pôdohospodárstvo

1.2.3

Vytvoriť podmienky pre
modernizáciu priemyselných
zón predovšetkým v oblasti
budovania inžinierskych sietí

Hospodárska politika /
Priemysel, služby a
pôdohospodárstvo

1.2.4

Vytvoriť platformu pre
komunikáciu s existujúcimi
podnikateľmi v obci
a potenciálnymi investormi
Propagovať začínajúcich
podnikateľov v rámci aktivít
propagujúcich obec doma

Hospodárska politika /
Priemysel, služby a
pôdohospodárstvo

1.1.8

1.2

Rozširovanie a skvalitňovanie
bezpečnostných chodníkov v
obci
Oprava, údržba a rozširovanie
miestnych komunikácií

Prioritná oblasť /
Rozvojová oblasť

1.2.1

1.2.5

Hospodárska politika /
Technická
infraštruktúra
Hospodárska politika /
Priemysel, služby a
pôdohospodárstvo

Hospodárska politika /
Priemysel, služby a
pôdohospodárstvo
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1.3

1.4

1.5

Vytváranie
podmienok pre
rozvoj cestovného
ruchu s ohľadom na
prírodný a kultúrny
potenciál územia

Podpora rozvoja
informačnej
spoločnosti a
efektívnej verejnej
správy

Podpora aktivít
v oblasti výskumu
a inovácií, vrátane
aktivít kreatívneho
priemyslu a ich
zavádzanie do praxe

1.3.1

Rozvoj regionálnej,
národnej

Hospodárska
politika /
Cestovný ruch
Hospodárska
politika /
Cestovný ruch

1.3.2

Budovanie siete cyklotrás
vrátane súvisiacej infraštruktúry

1.3.3

Tvorba propagačných
materiálov – printové,
elektronické, multimediálne

1.3.4

Budovanie náučných
a poznávacích chodníkov

1.3.5

Rozvíjať spoluprácu s miestnymi
a regionálnymi podnikmi
v oblasti služieb vidieckeho
cestovného ruchu

1.4.1

Rozširovanie kamerového
a monitorovacieho systému
obce

Hospodárska politika /
Informačné
technológie a Efektívna
verejná správa

1.4.2

Modernizácia obecnej web
stránky a informačného systému
obce

1.4.3

Rozširovanie siete Hotspotov

1.4.4

Digitalizácia agendy obecného
úradu vrátane
agendy organizácií v pôsobnosti
obce

Hospodárska politika /
Informačné
technológie a Efektívna
verejná správa
Hospodárska politika /
Informačné
technológie a Efektívna
verejná správa
Hospodárska politika /
Informačné
technológie a Efektívna
verejná správa

1.5.1

Podporovať výskumné projekty
technicky nadaných študentov a
škôl v oblasti elektrotechniky
a priemyselnej výroby
Podpora realizácie projektov
kreatívneho priemyslu
využívajúceho tradičné ľudové
zvyky, tradície a remeslá
Podpora aktivít v oblasti start-up
projektov

1.5.2

1.5.3
1.6

i v zahraničí
Vypracovanie a naplňovanie
spoločného rozvojového
dokumentu v oblasti cestovného
ruchu „Orava ako celok“ na
medzinárodnej úrovni

1.6.1

Organizovanie spoločných
kultúrnych a športových aktivít,

Hospodárska
politika /
Cestovný ruch
Hospodárska
politika /
Cestovný ruch
Hospodárska
politika /
Cestovný ruch

Hospodárska politika /
Priemysel a služby/
Inovácie
Hospodárska politika /
Priemysel a služby/
Inovácie
Hospodárska politika /
Priemysel a služby/
Inovácie
Hospodárska politika /
Partnerská spolupráca
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a medzinárodnej
spolupráce

1.6.2

1.6.3

výmenných pobytov
a spoločných podujatí v rámci
regionálnej, národnej
a medzinárodnej spolupráce
partnerských obcí
Prezentácia obce, inštitúcií
a organizácií pôsobiacich v obci
na kultúrnych podujatiach
v partnerských obciach,
regiónoch
Zintenzívnenie spolupráce na
úrovni partnerských obcí a ďalší
rozvoj partnerskej spolupráce

Hospodárska politika /
Partnerská spolupráca

Hospodárska politika /
Partnerská spolupráca

Oblasť: Sociálna politika
Opatrenie
Číslo
Názov
opatrenia
2.1
Podpora
a realizácia
atraktívnych
a inovatívnych
programov
v oblasti školstva,
vzdelávania
a odbornej
prípravy na
všetkých stupňoch
vrátane
celoživotného
vzdelávania

2.2

Podpora
rozširovania
a modernizácie
školskej
infraštruktúry
vrátane
materiálno-

Projekt/Aktivita

2.1.1

Prioritná oblasť /
Rozvojová oblasť

Inovácia školských vzdelávacích
programov a metód výučby
s dôrazom na prepojenie s praxou
na základných a stredných
školách
Podpora projektov zameraných
na modernizáciu a doplňovanie
učebných pomôcok a nástrojov
pre oblasť prírodných,
technických vied, vytváranie
špecializovaných učební
Podpora a realizácia projektov
v oblasti celoživotného
vzdelávania a podpora programov
zameraných na rozvoj finančnej
a čitateľskej gramotnosti,
environmentálnu výchovu

Sociálna politika /
Školstvo

2.1.4

Rozvíjanie kľúčových kompetencií
mládeže podporou aktivít
globálneho vzdelávania vo
formálnom a neformálnom
vzdelávaní

Sociálna politika /
Školstvo,
Rodina, deti a mládež

2.2.1

Vytvorenie kapacít jaslí

2.2.2

Modernizácia objektov a areálov
materských škôl vrátane
vnútorného vybavenia
Modernizácia objektov a areálov
základných škôl vrátane

Sociálna politika /
Školstvo
Sociálna politika /
Školstvo

2.1.2

2.1.3

2.2.3

Sociálna politika /
Školstvo

Sociálna politika /
Školstvo

Sociálna politika /
Školstvo
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technického
zabezpečenia
vzdelávacieho
procesu

2.2.4

2.2.5

2.3

Podpora
rozširovania
a modernizácie
sociálnej
infraštruktúry obce
s cieľom
poskytovať
komplexnú
sociálnu
starostlivosť pre
všetky skupiny
občanov

2.3.1

2.3.2
2.3.3

2.3.4
2.3.5

2.3.6
2.3.7
2.4

2.5

Podpora
rozširovania
a modernizácie
zdravotníckej
infraštruktúry obce
s cieľom
poskytovať
komplexnú
zdravotnú
starostlivosť
pre všetky skupiny
občanov
Vytváranie
podmienok pre
zvyšovanie kvality
ľudských zdrojov
pre trh práce

2.4.1
2.4.2
2.4.3

2.5.1

2.5.2

vnútorného vybavenia
Rekonštrukcia a rozšírenie
budovy telocvične na komplexné
športové zariadenie (šatňa,
sprchy, posilňovňa a pod.)
Vytváranie zelených oáz pri
školských areáloch

Sociálna politika /
Školstvo

Sociálna politika /
Školstvo

Vytvoriť ponuku služieb centra
sociálnych služieb obce Nižná
v budove starého obecného
úradu
Vybudovať zariadenie sociálnych
služieb pre seniorov
Budovanie sociálnych bytov pre
začínajúce rodiny, neúplné
rodiny, rodiny zo sociálne
znevýhodneného prostredia,
mladých ľudí
Vytváranie podmienok pre
vzájomnú integráciu seniorov a
detí
Podporovať vytváranie nových
služieb zameraných na
predchádzanie/zamedzenie
vzniku sociálneho vylúčenia
s osobitným zreteľom na mládež
Vypracovanie katalógu/ ponuky
služieb v oblasti sociálneho
začleňovania
Vybudovanie nového Domu
smútku a rozširovanie miestnych
cintorínov
Rozšírenie a skvalitnenie služieb
zdravotného strediska
Modernizácia budovy a areálu
zdravotného strediska
Vytvorenie ponuky služieb 1dňovej chirurgie

Sociálna politika /
Sociálne služby

Zriaďovanie chránených dielní
a chránených pracovísk
zamestnávajúcich osoby so
zdravotným postihnutím
Využívanie aktívnych opatrení

Sociálna politika /
Ľudské zdroje

Sociálna politika /
Sociálne služby
Sociálna politika /
Sociálne služby
Rodina, deti a mládež

Sociálna politika /
Sociálne služby
Sociálna politika /
Školstvo/
Rodina, deti a mládež

Sociálna politika /
Školstvo/
Rodina, deti a mládež
Sociálna politika /
Sociálne služby
Sociálna politika /
Zdravotníctvo
Sociálna politika /
Zdravotníctvo
Sociálna politika /
Zdravotníctvo

Sociálna politika /
Ľudské zdroje
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s osobitným
zreteľom na
znevýhodnené
skupiny
obyvateľov

2.5.3
2.5.4

2.5.5
2.6

2.7

Podpora
rozširovania
a modernizácie
bytového
a domového fondu
v mobci

2.6.1

Vytváranie
podmienok pre
rozvoj kultúry,
športu,
voľnočasových
aktivít pre
obyvateľov
a návštevníkov
obci s osobitným
zreteľom na deti a
mládež

2.7.1

2.6.2

trhu práce pre zamestnávanie
ÚoZ s osobitným zreteľom na
zamestnávanie znevýhodnených
ÚoZ
Podpora realizácie projektov
zameraných na zosúladenie
rodinného a pracovného života
Aktívna podpora realizácie
rekvalifikačných kurzov a kurzov
na zvyšovanie odborných
zručností účastníkov pracovného
trhu
Vytváranie sociálnych podnikov
so zamestnávaním
znevýhodnených skupín UoZ
Príprava nových pozemkov
vrátane infraštruktúry pre IBV –
lokality: Zemianska dedina, Sihoť,
Krivé hory, Malá Orava a v ďalších
lokalitách s potenciálom pre IBV
Zapísanie ROEP a následné
prevedenie Jednoduchých
pozemkových úprav pre účely
riešenia vlastníckych práv
k pozemkom pre IBV
Komplexná modernizácia objektu
a areálu plavárne

2.7.2

Výstavba športovej haly
a súvisiacich športovísk

2.7.3

Budovanie vonkajších ihrísk a zón
pre aktívne trávenie voľného času
(workout-ové aktivity, plaza,
vonkajšie fitness, adrenalínové
športy a pod.)
Realizácia vlastného grantového
programu na podporu aktivít
mladých

2.7.4

2.7.5

2.7.6

2.7.7

Obstaranie materiálnotechnického vybavenia pre
organizáciu kultúrnych podujatí v
obci
Budovanie detských ihrísk
a oddychových zón

Modernizácia vnútorného
vybavenia objektu domu kultúry
– Rotunda.

Sociálna politika /
Ľudské zdroje
Sociálna politika /
Ľudské zdroje

Sociálna politika /
Ľudské zdroje
Sociálna politika /
Bytová politika

Sociálna politika /
Bytová politika

Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný
čas
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný
čas
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný
čas
Rodina, deti a mládež

Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný
čas
Rodina, deti a mládež
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný
čas
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný
čas
Rodina, deti a mládež
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný
čas
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2.8

Obnova
a modernizácia
kultúrnych
a historických
pamiatok

2.7.8

Modernizácia obecnej knižnice,
najmä jej vnútorného vybavenia
a obnovy knižničného fondu

Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný
čas

2.7.9

Výstavba dopravného ihriska
s regionálnou pôsobnosťou

Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný
čas

2.7.10 Dobudovanie, modernizácia
a rozširovanie areálu futbalového
ihriska
2.7.11 Budovanie tratí (chodníkov) pre
bežecké aktivity (vrátane
bežeckého lyžovania) v rámci
katastra Nižnej vrátane ich
značenia a ostatného
príslušenstva
2.7.12 Budovanie a rozširovanie nových
náučných chodníkov (vrátane
cyklochodníkov)
2.7.13 Výstavba umelej ľadovej plochy

Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný
čas

2.7.14 Vytvorenie systému pre efektívne
financovanie športových klubov
pôsobiacich v obci
2.7.15 Zlepšenie a obstaranie
materiálno-technického
vybavenia Dobrovoľnému
hasičskému zboru
2.8.1 Rozširovanie evidencie
pamätihodností obce, ich obnova
a zachovávanie

Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný
čas

Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný
čas

Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný
čas
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný
čas

Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný
čas
Sociálna politika /
Kultúra

2.8.2

Oblasť: Environmentálna politika
Opatrenie

Projekt/Aktivita

Prioritná oblasť /
Rozvojová oblasť
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Číslo
Názov
opatrenia
3.1
Realizácia aktivít
a projektov
protipovodňovej
ochrany obce

3.2

3.3

3.4

Skvalitňovanie
a rozširovanie systému
separovaného zberu
vrátane zavádzania
nových technológií
a postupov v oblasti
odpadového
hospodárstva,
odstraňovanie
environmentálnych
záťaží

Tvorba a úprava
verejných
priestranstiev
a parkov,
zachovávanie
a prírodných
ekosystémov
Podpora a realizácia
projektov na zníženie
emisií a energetickej
spotreby

3.1.1

Protipovodňová ochrana –
regulácia tokov

3.1.2

Realizácia protipovodňových
opatrení na potokoch
v extraviláne obce

3.2.1

Vybudovanie zberného dvora

3.2.2

Budovanie zberných miest na
separovaný odpad

3.2.3

Odstránenie / revitalizácia
skládky odpadov (kalové pole
v Zemianskej dedine)

3.2.4

Odstraňovanie nelegálnych
skládok na celom území obce

3.2.5

Realizácia opatrení na
nakladenie s BRO

3.3.1

Komplexné riešenie úprav
verejnej zelene
(predovšetkým v blízkosti
bytových domov)

3.4.1

Realizácia projektov
znižovania energetickej
náročnosti verejných objektov
vrátane zmien palivovej
základne s využitím
obnoviteľných zdrojov energie
Podpora projektov
zatepľovania bytových
a rodinných domov

Environmentálna
politika /
Kvalita životného
prostredia a vzhľad
obce

Podpora a realizácia projektov
využívajúcich solárnu a vodnú
energiu

Environmentálna
politika /

3.4.2

3.5

Podpora a realizácia
projektov na
využívanie
obnoviteľných zdrojov
energie

3.5.1

Environmentálna
politika /
Environmentálna
infraštruktúra
Environmentálna
politika /
Environmentálna
infraštruktúra
Environmentálna
politika /
Odpadové
hospodárstvo
Environmentálna
politika /
Odpadové
hospodárstvo
Environmentálna
politika /
Odpadové
hospodárstvo
Environmentálna
politika /
Odpadové
hospodárstvo
Environmentálna
politika /
Odpadové
hospodárstvo
Environmentálna
politika /
Kvalita životného
prostredia a vzhľad
obce

Environmentálna
politika /
Kvalita životného
prostredia a vzhľad
obce
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3.6

Rozširovanie
a modernizácia
infraštruktúry
zásobovania
a odvádzania vôd.

3.6.1

Rozširovanie a modernizácia
existujúcej dažďovej
kanalizácie

3.6.2

Rozširovanie a modernizácia
siete splaškovej kanalizácie
vrátane využívania
alternatívnych metód čistenia
splaškovej odpadovej vody.
Rozširovanie a modernizácia
vodovodnej siete

3.6.3

3.7

Zvyšovanie
environmentálneho
povedomia
obyvateľov obce

3.7.1

Realizácia informačných
aktivít v oblasti separovaného
zberu

3.7.2

Informačná kampaň pre
oblasť nakladania s BRO

Environmentálna
politika /
Environmentálna
infraštruktúra
Environmentálna
politika /
Environmentálna
infraštruktúra
Environmentálna
politika /
Environmentálna
infraštruktúra
Environmentálna
politika /
Odpadové
hospodárstvo
Environmentálna
politika /
Odpadové
hospodárstvo
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ČASŤ 4: REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť PHSR obec Nižná 2016 – 2022 je zameraná na popis postupov inštitucionálneho
a organizačného zabezpečenia PHSR, systém jeho monitorovania a hodnotenia, plnenia na základe
stanovených merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram jeho realizácie formou
akčných plánov.
Obsah realizačnej časti:





Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie PHSR,
Stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,
Systém monitorovania a hodnotenia,
Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (n+2) – vecný a časový
harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov.

4.1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie PHSR
Podstatná časť zodpovednosti za prípravu, implementáciu, monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu
PHSR prislúcha obecného úradu, jeho pracovníkom, poslancom a členom odborných pracovných
skupín/komisií.
Garant PHSR – zodpovedný za koordináciu implementácie PHSR a akčného plánu, hodnotenie
a aktualizáciu rozvojových politík (hospodárskej, sociálnej, environmentálnej). Podporuje vznik
projektových tímov na realizáciu jednotlivých opatrení a aktivít. Spoločne s koordinátorom PHSR
pripravuje a zavádza procesy nevyhnutné na realizáciu, monitorovanie a vyhodnocovanie PHSR
a akčného plánu.
Zodpovedný: starosta obce
Odborný
garant
rozvojových
politík/prioritných
oblastí
(hospodárskej,
sociálnej
a environmentálnej) – zodpovedný za monitorovanie a hodnotenie naplňovania cieľov rozvojových
politík a ich aktualizáciu. Úzko spolupracuje s koordinátorom PHSR pri aktualizácii akčného plánu,
zabezpečuje kontrolu súladu aktivít akčného plánu a zvolených prioritných a strategického cieľa.
Zodpovedný: obecné zastupiteľstvo / komisie obecného zastupiteľstva
Koordinátor PHSR – na pokyn garanta PHSR vedie a kontroluje proces realizácie, monitorovania
a hodnotenia PHSR a akčného plánu. Dbá na dodržiavanie termínov plnenia PHSR, pripravuje
štruktúru a obsah monitorovacích a hodnotiacich správ. Pripravuje stretnutia odborných pracovných
skupín, koordinuje aktualizáciu akčného plánu. Zabezpečuje aktivity komunikačného plánu realizácie
PHSR.
Zodpovedný: prednosta OcÚ.
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4.2 Systém monitorovania, hodnotenia a aktualizácie PHSR
Monitorovanie, hodnotenie a následná aktualizácia PHSR je dôležitou súčasťou jeho realizácie.
Umožňuje identifikovať a vyhodnotiť stupeň naplňovania zvolených cieľov prostredníctvom realizácie
opatrení a aktivít, resp. projektov. Na základe pravidelne vyhodnocovaných indikátorov „úspešnosti“
naplňovania stratégie riadiaci tím v prípade potreby uskutočňuje jej aktualizáciu. Na základe
výsledkov monitorovania a hodnotenia sa však každoročne uskutočňuje aktualizácia akčného plánu
PHSR vo väzbe na programový rozpočet obce.
1. Monitorovanie plnenia akčného plánu







Popis: samospráva raz ročne získa a spracuje pripomienky úradu, poslancov
a verejnosti. Monitorovanie predstavuje pravidelné sledovanie ukazovateľov
akčného plánu. Výsledkom je monitorovacia správa akčného plánu.
Termín vykonania: k 30.6. príslušného roka
Zodpovednosť: koordinátor PHSR
Zdroje informácií a údajov: OcÚ
Výstup: monitorovacia správa PHSR

2. Hodnotenie plnenia strategického plánu PHSR








Popis: samospráva vyhodnotí dosiahnuté výsledky a dosahy realizovaných opatrení
k 31.12. predchádzajúceho roka. Hodnotenie strategického plánu je činnosť, ktorá na
základe monitorovania pomenováva vplyvy jednotlivých častí strategického plánu pre
rozvoj územia a jeho ľudí.
Termín vykonania: k 31.3. príslušného roka za predchádzajúci rok (t.j. k 31.12.)
Zodpovednosť: koordinátor PHSR
Zdroje informácií a údajov: monitorovacia správa akčného plánu
Výstup: Hodnotiaca správa plnenia strategického plánu PHSR s návrhmi na
aktualizáciu stratégie (v prípade potreby)
Postup: na základe výsledkov monitoringu akčného plánu sa každoročne k 31.3.
vypracuje hodnotiaca správa za predchádzajúci rok. Následne je táto správa
prerokovaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Prerokovaná a schválená
hodnotiaca správa sa každoročne k 31.5. zasiela VÚC Žilina.

3. Aktualizácia PHSR




Popis: samospráva na základe podkladov z monitorovacích a hodnotiacich správ
uskutoční aktualizáciu PHSR v intervale 3 – 4 roky. Aktualizácia sa uskutoční na
základe zozbieraných podnetov a požiadaviek obecného úradu, odborných
pracovných skupín, poslancov, občanov a ostatných sociálnoekonomických
partnerov. Verejnosť bude informovaná prostredníctvom web stránky.
Zodpovednosť: Koordinátor PHSR.
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Plán hodnotenia a monitorovania
Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2016 - 2022
Typ hodnotenia

Vykonať prvýkrát

Dôvod vykonania/ periodicita

najskôr v roku
2018

podľa rozhodnutia obce/koordinátora PHSR
a vzniknutej spoločenskej potreby

Operatívne hodnotenie

-

téma hodnotenia identifikovaná ako
riziková časť v hodnotiacej správe za
predchádzajúci kalendárny rok

Tematické hodnotenie časti
PHSR
Ad hoc mimoriadne
hodnotenie

-

pri značnom odklone od stanovených cieľov

-

pri návrhu na revíziu PHSR

Strategické hodnotenie

Ad hoc hodnotenie celého
PHSR alebo jeho časti

-

Hodnotenie plnenia
strategického plánu PHSR

k 31.3.2017

Monitorovanie akčného plánu

k 30.6.2016

na
základe
rozhodnutia
starostu,
kontrolného orgánu obce, podnetu
poslancov; na základe protokolu NKÚ SR,
správy auditu a pod.
Pravidelné ročné hodnotenie. Každoročne
k 31.3. za predchádzajúci kalendárny rok (k
31.12.). Hodnotiaca správa je zasielaná do
31.5. na VÚC Žilina
Pravidelné plánované monitorovanie

4.3 Komunikačná stratégia PHSR
Komunikačná stratégia sa zameriava na internú, ako aj externú komunikáciu. Zvolená komunikačná
stratégia sa zameriava na získavanie zainteresovaných skupín pre realizáciu PHSR. Cieľové skupiny
komunikačnej stratégie:






Obyvatelia obce,
Poslanci,
Zamestnanci OcÚ,
Komisie obecného zastupiteľstva,
Zástupcovia súkromného a neziskového sektora.

Základným princípom komunikačnej stratégie je pravidelné a komplexné poskytovanie informácií
cieľovým skupinám o príprave, realizácii, hodnotení ako aj aktualizácii PHSR. Medzi základné
komunikačné nástroje obce patrí:





Webová stránka (www.nizna.sk)
Miestny rozhlas,
Tlačoviny,
Rokovanie obecného zastupiteľstva.
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4.4 Akčný plán PHSR obce Nižná
Akčný plán predstavuje štruktúrovaný vecný a časový harmonogram realizácie jednotlivých projektov a aktivít plánovaných na obdobie dvoch
rokov. Akčný plán sa každoročne vyhodnocuje a aktualizuje. Podstatou akčného plánu je jeho prepojenosť na programový rozpočet obce, ktorý
zabezpečuje základné finančné krytie jeho naplňovania. Prezentovaný akčný plán obsahuje aktivity/projekty dlhšieho časového harmonogramu
ako dva roky z dôvodu informovania o dlhodobých zámeroch/projektoch obce investičného, ale aj neinvestičného charakteru.

P. č.

Zameranie projektu
(názov vystihujúci
zámer)

Oblasť, na ktorú je projektový zámer
orientovaný
Politika

Opatrenie

Aktivita

Stav pripravenosti a zdroje financovania
Stav

Zdroj financovania

Predpokladaný
termín
Predpokladané
realizácie
náklady
(od - do)

1.

2.

3.

4.

5.
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ČASŤ 5: FINANČNÁ ČASŤ
Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a
organizačnú stránku realizácie programu rozvoja obce.
Táto časť obsahuje:
 indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
 model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení v prepojení na programový
rozpočet obce,
 hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.

5.1 Indikatívny rozpočet - sumarizácia
Politika / rok (v tis. EUR)
I. Hospodárska politika – oblasť
II. Sociálna politika – oblasť
III. Environmentálna politika –
oblasť

2016
N/A
N/A
N/A

2017
N/A
N/A
N/A

2018
N/A
N/A
N/A

2019 – 2022
N/A
N/A
N/A

Poznámka:celkové náklady budú doplňované priebežne na základe podkladov z dokumentácií stavieb a rozpočtov.

5.2 Model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení
Financovanie opatrení, resp. aktivít a projektov obsiahnutých v strategickom dokumente bude
viaczdrojové. Prioritou obce je získavať na ich realizáciu hlavne externé zdroje: Fondy EÚ, dotácie
a granty. Základné financovanie sa však opiera o rozpočet obce, ktorý však nie je schopný financovať
investične náročné projekty. Preto sa obec bude využívať nástroje EŠIF v rámci programového
obdobia 2014 – 2020.
Výber konkrétnych projektov určených na realizáciu bude podliehať hodnoteniu významu a potreby
pre udržateľný rozvoj obce.
Tabuľka viaczdrojového financovania opatrení PHSR obce Nižná 2015 - 2022
Opatrenie

1.1

1.2

1.3

Dobudovať, modernizovať
a rozširovať dopravný systém
obce vrátane riešenia
bezpečnosti obyvateľov
a návštevníkov.
Vytvárať podmienky pre rozvoj
podnikateľského prostredia
s ohľadom na tvorbu pracovných
miest
Vytváranie podmienok pre rozvoj
cestovného ruchu

Celkové
náklady

Verejné zdroje
EÚ

Štát

VÚC

Obec

Súkromné
zdroje

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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1.4
1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

Podpora rozvoja informačnej
spoločnosti a efektívnej verejnej
správy
Rozvoj regionálnej, národnej
a medzinárodnej spolupráce
Podpora rozširovania
a modernizácie školskej
a predškolskej infraštruktúry
vrátane materiálno-technického
zabezpečenia vzdelávacieho
procesu
Podpora rozširovania
a modernizácie sociálnej
infraštruktúry obce s cieľom
poskytovať komplexnú sociálnu
starostlivosť pre všetky skupiny
občanov
Podpora rozširovania
a modernizácie zdravotníckej
infraštruktúry obce s cieľom
poskytovať komplexnú zdravotnú
starostlivosť pre všetky skupiny
občanov

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Realizácia aktivít a projektov
protipovodňovej ochrany obce
Skvalitňovanie a rozširovanie
systému separovaného zberu
vrátane zavádzania nových
technológií a postupov v oblosti
odpadového hospodárstva
Tvorba a úprava verejných
priestranstiev, zachovávanie
prírodných ekosystémov
Podpora a realizácia projektov na
zníženie emisií a energetickej
spotreby

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Podpora a realizácia projektov na

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Vytváranie podmienok pre
zvyšovanie kvality ľudských
zdrojov pre trh práce s osobitným
zreteľom na znevýhodnené
skupiny obyvateľov
Podpora rozširovania
a modernizácie bytového
a domového fondu v obci
Vytváranie podmienok pre rozvoj
kultúry, športu, voľnočasových
aktivít pre obyvateľov
a návštevníkov obce s osobitným
zreteľom na deti a mládež
Obnova a modernizácia
kultúrnych, historických
a prírodných pamiatok
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3.6

3.7

využívanie obnoviteľných zdrojov
energie
Rozširovanie a modernizácia
infraštruktúry zásobovania
a odvádzania vôd

Zvyšovanie
environmentálneho
povedomia obyvateľov obce

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Poznámka: celkové náklady budú doplňované priebežne na základe podkladov z dokumentácií stavieb a rozpočtov.
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ZÁVER

Formulár - Schválenie PHSR

Dokument

Spracovanie

Prerokovanie

Schválenie

Schválenie PHSR
 Názov: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižná na roky
2016 - 2022
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, spolu s územným plánom, je
základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý
vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov,
podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území, formuluje
svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej
zabezpečenie.
 Forma spracovania: Kombinácia (spolupráca interných zamestnancov
s externou firmou)
 Externá odborná spolupráca: Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER
 Obdobie spracovania: január – máj 2016
 Riadiaci tím:
 Garant: Ing. Jaroslav Rosina, starosta obce
 Zástupca spracovávateľa: Ing. Michal Strnál, riaditeľ agentúry
 Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou: verejná prezentácia PHSR,
zverejnenie na webovej stránke, realizácia dotazníkového prieskumu
 Prerokovanie v orgánoch samosprávy: obecné zastupiteľstvo
 Verejné pripomienkovanie: webová stránka obce; formou elektronickej
komunikácie
 Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná schvaľuje Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Nižná na roky 2016 – 2022
 Dátum schválenia obecným zastupiteľstvom: 25.05.2016 Uznesenie
č.9/3/2016 zo dňa 25.05.2016

 Pečiatka a podpis hlavného garanta:
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