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1. ÚVOD
Program rozvoja obce je základným programovým a výkonným
dokumentom obce, ktorý je zároveň otvorený, monitorovaný a aktualizovaný
podľa platnej legislatívy a požiadaviek obce.
Hlavnou úlohou programu bolo na základe analýzy súčasného stavu a vízie
spracovať plán aktivít na blízke aj vzdialenejšie obdobie. Stáli sme pred dilemou
čo vlastne z obce chceme mať. Či ju chceme mať ako obec priemyselnú, rušnú
alebo obec tichú, kľudnú do ktorej sa budeme vracať z práce ako na miesto
vytúženého oddychu. Chceme, aby obec Červenica pri Sabinove bola obcou
rozvíjajúcou sa, aby sme boli schopní vytvoriť v nej štandardy dôstojného života
jej obyvateľov.
Chcem zdôrazniť, že Program rozvoja obce Červenica pri Sabinove nie je
nemenný dokument. Pri zistení iných priorít umožňuje nám aj tým čo prídu po
nás zmeniť poradie aktivít, resp. doplniť o iné.
Dúfam, že uvedený dokument bude smerodajným materiálom pri
zostavovaní rozpočtov obce a plánov investícii v nasledujúcich rokoch.
V závere sa chcem poďakovať všetkým ktorí spolupracovali na vypracovaní
plánu.

Ing, Pavol Spodník
starosta obce
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Tento dokument je strednodobým strategickým dokumentom obce. Upravuje ho
predpis č. 309/2014 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.
z. o podpore regionálneho rozvoja. Vypracovanie programu rozvoja obce
zabezpečuje obec pri uplatnení partnerstva.
Program rozvoja obce Červenica pri Sabinove (PRO) nadväzuje na strategické
dokumenty:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Červenica pri Sabinove
(2007), pripravovaný Územný plán obce Červenica pri Sabinove, Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na roky
2008 – 2015, Program odpadového hospodárstva, Partnerská dohoda 2020,
Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov 20142020, Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Stratégia
rozvoja dopravy SR do roku 2020, Program odpadového hospodárstva na roky
2011-2015, nadnárodné a európske strategické dokumenty, materiály Európskej
komisie k programovému obdobiu 2014 – 2020, Pripravovaný dokument
stratégie MAS Horná Torysa, Pripravovaný dokument Program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, pripravovaný dokument
Generel dopravy Prešovského samosprávneho kraja
PRO pozostáva z týchto častí:
a) analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu
východiskovej situácie obce, odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a
ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie a využívanie vnútorného
potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie podmienok udržateľného
rozvoja obce,
b) strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej
vnútorných špecifík a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce
rešpektovaním princípov regionálnej politiky s cieľom dosiahnutia vyváženého
udržateľného rozvoja územia,
c) programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na
zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce,
d) realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho
zabezpečenia formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie
programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu
rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový
harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov, a
e) finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a
aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja
obce.“
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2. ANALITICKÁ ČASŤ
OBEC Červenica pri Sabinove
Identifikácia obce
Samosprávny kraj:
Okres:
Región:
IČO:
Počet obyvateľov:
Rozloha:

Prešovský
Sabinov
Hornotoryský
00326925
825
630 ha

Poloha:
Obec Červenica pri Sabinove leží uprostred Šarišského podolia, v hornej časti rieky Torysy, 6
km severozápadne od Sabinova. Stred obce sa nachádza vo výške 360 m. Celý chotár ma
rozlohu 630 ha. Z administratívneho hľadiska sa obec nachádza v okrese Sabinov,
Prešovského samosprávneho kraja, na Slovensku.

História:
Už v 12. storočí tu boli pohraničné prekážky a stráže Uhorského štátu. Prvá zmienka
pochádza z roku 1278 pod maďarským názvom Verelsalma, v preklade Červena Jabloň,
v roku 1786 – Červenieza, v roku 1960 – Červenica pre Sabinove. V roku 1286 patrila obec
Abovcom a v roku 1296 ju výmenou získali Berzeviczyovci. Neskôr tu mali majetok
Tarczayovci, mníšsky rád augustianov za Šariša, Dessewffyovci, Pechyovci a od 19. str.
Szizmayovci.
Dňa 15.11.1998 si obec pripomenula 720. výročie prvej písomnej zmienky o obci a pri jeho
príležitosti bol požehnaný a odhalený obecný erb, ktorý schválili poslanci obecného
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zastupiteľstva. Heraldickým zdrojom pre návrh erbu bola pečať z roku 1890 s nápisom
Veresalma a stromom uprostred

Ľudské zdroje:
V obci sa nachádzajú obyvatelia všetkých vekových kategórii. Vzdelanostná úroveň ma
približne rovnaké zastúpenie od základného až po stredoškolské, najmenej je zastúpene
vysokoškolské vzdelanie. V obci je 13% nezamestnanosť.

Demografický vývoj obce Červenica pri Sabinove:
prehľad za posledných 5 rokov

počet obyvateľov
narodení
zomrelí
prisťahovaní
odsťahovaní

r.2010
814
4
6
25
8

r.2011
822
9
8
10
5

r.2012
828
10
4
28
6

r.2013
856
9
15
8
5

r.2014
851
6
7
24
22

K 31.12 v roku

počet obyvateľov
860
850
840
830
počet obyvateľov

820
810
800
790
r.2010

r.2011

r.2012

r.2013

r.2014

Remeslá:
Kováčstvo
Stolárstvo

Infraštruktúra:
V obci je 250 domov, 2 bytové domy, z toho 5 je neobývaných.
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Cez obec prechádza cesta prvej triedy I/68 smer Prešov - Stará Ľubovňa a elektrifikovaná
železnica smer Prešov – Plaveč. V obci sa taktiež nachádzajú cestné komunikácie 3. triedy
smer Jakubová Voľa a Hanigovce.
Všetky časti obce sú plynofikované. V obci nieje kanalizácia, domy sú napojené na obecný
vodovod..
Zdravotná starostlivosť je zabezpečená v obci Pečovská nová ves, mestách Sabinov a Prešov.
Školstvo
V obci sa nachádza Materská škola so školskou jedálňou a Základná škola ročníkov 1.-4.
Počty žiakov ZŠ 1- 4 roč.

počet žiakov

r.2010
34

r.2011
29

r.2012
26

r.2013
26

r.2014
27

Žiaci 5.-9. ročníka v počte 61 žiakov navštevujú tieto ZŠ: Pečovská Nová Ves,
Lipany, Sabinov a iné.
Cestovný ruch:
Pre turistov je obec zaujímavá pre tieto kultúrne a prírodne pamiatky:
Pôvodné historické jadro s domoradím starých domov ľudovej architektúry z konca
minulého storočia pozdĺž potoka
Kostol je rímsko - katolícky, pôvodne gotický a okolo roku 1600 renesančne
prestavaný. Interiér bol barokovo prestavaný v roku 1734. Na hlavnom oltári, ktorý je
v neobarokovom štýle je polychrómovaná drevorezba sv. Martina. Po stranách hlavného
oltára sú umiestnené polychrómované plastiky sv. Petra a Pavla vysoké 117 cm.
Charakteristická renesančná veža tvorí dominantu sídla. Možno predpokladať, že vežu
vybudovali maďarské pohraničné jednotky, ktorým slúžila ako pozorovateľňa alebo strážna
veža proti nepriateľom. Úprava fasády bola prevedená v 17. storočí.
Renesančno – barokový kaštieľ z roku cca 1600 so sedlovou strechou a kruhovými
vežami. K nemu prislúchajúci park s cennými drevinami. Bol bohužiaľ zničený.

Podnikateľské subjekty a služby:
Jednota MIX
Rozličný tovar – Hallayová Marta
Pohostinstvo – Hajtolová Eva
Vináreň u starého richtára – Kaminská Mária
Farma KOVA – SHR
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Dvorščák Jozef - SHR

Organizácie, súbory, spolky:
Dobrovoľný hasičský zbor
Folklórny súbor DUBINA
Ľudová hudba – Pavol Čižmár

Región Hornej Torysy, Okres Sabinov
Základné údaje okresu Sabinov:
Rozloha – 484 km2, kraj – 10., SR – 35 miesto
Počet obcí 41 – mestá 2 /Sabinov, Lipany
Počet obyvateľov k 31.12.2015 – 54.325

Priemysel
V okrese je málo rozvinutá priemyselná výroba. Priemysel je sústredený v mestách
Sabinov a Lipany.
Ekonomický charakter okresu vychádza z priemyselno - poľnohospodárskej základne, v
ktorej je zastúpený strojársky /ZŤS, Sabinov/, odevný /Odeva, s. s. r.o. Lipany, Tedas
Sabinov a ORAC DECOR Lipany/ TEAM INDUSTRIES Lipany/, drevospracujúci /Sanas,
a.s., Sabinov/, potravinársky /Milk - Agro, s.r.o., Sabinov/ a farmaceutický priemysel
/ Medictprodukt - komanditná spoločnosť, Lipany/

Poľnohospodárstvo
Poľnohospodárska pôda - 25.773 ha z celkovej rozlohy okresu, z toho 13.804 ha orná
pôda
Vhodné podmienky na pestovanie obilnín hlavne pšenice, jačmeňa, ovsa, strukovín,
repky ozimnej, zemiakov a krmovín pre živočíšnu výrobu a ovocinárstvo.
Živočíšna výroba - hlavne na chov hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec.

Lesné hospodárstvo
Lesy rozloha - 17.839 ha. Vlastníctvo: štátne lesy 7.450,5 ha, obecné 1.732,64 ha,
urbárske 5.762,43 ha, súkromné 2.701,88 ha a cirkevné 191,51 ha.
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Stavebníctvo
Stavebnou výrobou v okrese sa zaoberajú 3 súkromné stavebné organizácie . Ekosvip,
spol. s.r.o. STUS a Ovomont, spol. s. r. o. organizácie majú sídlo v Sabinove. V okrese
je viacero malých stavebných firiem s počtom zamestnancov do 20.

Bytová výstavba
Evidovaných - 13.308 bytov a obytných domov, z toho 9.415 rodinných domov a 206
bytových domov. V porovnaní s celoslovenským priemerom, kde na 1 000 obyvateľov
pripadá 307 bytov je v okrese o 58 menej, čo znamená, že na 1 000 obyvateľov je 249
bytov a v porovnaní s krajským priemerom, kde na 1.000 obyvateľov pripadá 280 bytov je
to o 31 bytov menej a tento podiel klesá. Vychádzajúc z urbanistickej koncepcie územného
plánu bola zistená potreba bytov v okrese Sabinov do roku 2015 v počte 1.825, potreba
výstavby rodinných domov v počte 1.345.

Školstvo
39 materských škôl, 39 základných škôl ( toho 3 cirkevné), 2 základné umelecké školy,
2 centrá voľného času , 2 Gymnáziá /Sabinov, Lipany SOŠ / Sabinov, Lipany/
Zdravotníctvo soc. zariadenia
Poliklinika bez lôžkovej časti Sabinov a 7 privátnych obvodných zdravotných stredísk
100 % zastúpenie neštátnych obvodných lekárov
8 lekárne
Soc. zariadenia
Denný stacionár pre telesne postihnuté deti v Lipanoch
Azylový dom Mládež pre opustené matky s deťmi v Sabinove
Charitný dom pre prestárlych občanov v Lipanoch
Detský domov Slon Šarišské Michaľany

Technická infraštruktúra
Cestná sieť
Okresom prechádza štátna cesta I/68 v celkovej dĺžke 26,6 km na trase Prešov – Stará
Ľubovňa. Ostatné štátne cesty sú zaradené do III. triedy a ich celková dĺžka je 144,3 km.
Dĺžka miestnych komunikácií v okrese je 176 km z toho 133 km živičných, 28 km
štrkových a 15 km nespevnených.
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Železničná trať medzinárodného významu Poľsko – Plaveč- Prešov- Košice a
Maďarsko.

Vodovody, kanalizácia, ČOV a plynofikácia
Vodovody 21 obcí je napojených na verejný vodovod čo činí 49 %
Kanalizácia 7 obcí je napojených na verejnú kanalizáciu čo činí 16,3 %
ČOV

6 z toho dve ČOV sú využité len na 40 %

Plynofikácia 18 obcí úplne splynofikovaných a 3 čiastočne čo činí 49 %

Elektrické siete
Zásobovanie elektrickou energiou je z hlavného 110 kW rozvodu Lemešany -Prešov a
Spišská Nová Ves - Lipany v sekundárnej sieti. Rozvody v okrese sú zabezpečené 22 kW.
Energetická situácia v okrese je neuspokojivá. Zo 43 miest a obcí len 20 obcí má
dostačujúci príkon a rozvod elektrickej energie, čo je na 46,5 %.
Životné prostredie
Sabinovský okres patrí medzi regióny s menej narušeným životným prostredím. Najviac
je znečistené ovzdušie a to popolčekom, ktorý tvorí 98 % všetkých vypustených emisií.
Rieka Torysa, ktorá preteká celým okresom je z hľadiska znečistenia zaradená do IV.
triedy. Je kontaminovaná odpadovou vodou. Existujúce zdroje pitnej vody v hornej časti
toku distribuovanej prostredníctvom vodovodného systému Slavkov -Prešov si vyžadujú
stálu zvýšenú ochranu proti znečisteniu. Vodovodom Slavkov -Prešov je pitnou vodou
zásobovaný okres Sabinov a časť okresu Prešov.
Chránené územia sú NPR Čergovský Minčol o rozlohe 171,08 ha, PR Bišár – Tichý
Potok o rozlohe 1,674 ha, NPR Hradová Hora – Bodovce o rozlohe 13,49 ha, PR Valaska
Voda – Bajerovce o rozlohe 14, 4279 ha, a PR Bradlové pásmo – Kamenica o rozlohe
20,1214 ha. Taktiež sa plánuje nadregionálne vytvorenie biocentier Levočských vrchov,
oblasť Tichého Potoka sú tu kompaktné lesné porasty, vrcholové a svahové vrchy.
Podľa geomorfologického členenia je územie okresu Sabinov súčasťou alpsko –
himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincia Západne Karpaty /Čergov, Spišsko –
Šarišské medzihorie, Bachureň, Levočské vrchy a Šarišská vrchovina/.
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Analýza SWOT vychádza zo zdrojov, ktorými obec disponuje.

Oblasti:
Rozvoj ľudských zdrojov
Ekonomika – podnikanie
Infraštruktúra
Životné prostredie

Ľudské zdroje
2.1. Silné stránky

2.2. Slabé stránky

priaznivý demografický vývoj
obyvateľstva
dostatok pracovných síl
ochota obyvateľstva prispôsobiť sa
požiadavkám trhu práce
pohostinnosť

neochota samostatne pracovať a
vyhľadávať nové pracovné príležitosti,
prevláda celková apatia občanov
benevolencia voči negatívnym javom
spoločnosti

skromnosť

nízke sebavedomie obyvateľstva

silné rodinné a komunitné väzby

slabá motivácia pracovnej sily

vysoká flexibilnosť

neadekvátnym ohodnotením
apatia ľudí vo vzťahu vo vzdelávaní,
slabá verejná mienka
absencia spoločného postupu (spoločne
projekty a spoločné programy) ,
(podnikatelia, tretí sektor, školy,...)
pri využívaní verejných zdrojov

2.3. Príležitosti
Využívanie nástrojov EÚ a možnosť ich
efektívneho využitia
využitie relatívne lacnej pracovnej sily
(investovanie)
zvyšovanie kvality vzdelávania

2.4. Ohrozenia
zvýšenie migrácie občanov za prácou a
následne aj trvalým odsťahovaním sa
z obce
zneužitie verejnej mienky
zvyšujúca sa drobná kriminalita
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rozvoj rodinných firiem i služieb

zhoršovanie medziľudských vzťahov

rozvoj mimovládnych organizácií
rast lídrov
rozvoj športových a oddychových aktivít
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Ekonomika – podnikanie
2.5. Silné stránky
výhodná geografická poloha obce
vysoké pokrytie telekomunikačnými
sieťami

2.6. Slabé stránky
slabé využívanie informačných
technológií
slabá prezentácia obce v médiách

vhodná dostupnosť obce sever – juh.

slabá kúpyschopnosť obyvateľstva

relatívne nízke investičné náklady na

slabá aktivita pri plánovaní stratégie

rozbeh podnikateľských aktivít

podnikania (projekty, úvery a pod.).

zručná pracovná sila

málo informácií pre investorov

dostatok energií

nekoncepčné využívanie zdrojov

dostatok výrobných technológií po

nevyjasnené vlastnícke vzťahy

privatizácii veľkých výrobných
podnikov v blízkosti obce (Lipany,
Sabinov, Prešov)
hlboké tradície poľnohospodárskej výroby
vhodné územie na rozvoj – agroturistiky
a CR
Zdroje surovín:
-

tehliarska hlina

2.7. Príležitosti

2.8. Ohrozenia

rozvoj informačných technológii posilní

zlá súčasná ekonomická situácia regiónu

ekonomiku v obci (rozvoj cestovného

môže spôsobiť spomalenie aplikácie

ruchu, priemyslu, služieb i

informačných a moderných

poľnohospodárstva)

technológií

lacná pracovná sila
voľné objekty na podnikanie
možnosť rozvoja tradičných odvetví a
remesiel
zníženie závislosti na centrálnych
zdrojoch tlakom verejnej mienky

nevedomosť o možnostiach používania
informačných a iných moderných
technológií môže spôsobiť spomalenie
a stagnáciu využívania a rozvoja
technológií
nedostupnosť úverových zdrojov hlavne u
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možnosti väčšieho využívania prírodných
a miestnych zdrojov
možnosť využívania alternatívnych
zdrojov

začínajúcich podnikateľov
legislatívne prekážky
vysoká odvodová zaťaženosť
podnikateľov

možnosť využívania fondov EÚ

riziko lacného vývozu zdrojov

rozvoj remesiel a tradícií

zlé hospodárenie so zdrojmi

využitie geotermálneho vrtu
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Infraštruktúra
2.9. Silné stránky
Dobré napojenie na štátnu dopravnú sieť
(cesta I. triedy, železnica)
Vybavenie inžinierskymi sieťami (voda,
kanalizácia, plynofikácia, ...)
Blízkosť a dobrá dostupnosť centier
s dobrou vybavenosťou (Sabinov,
Lipany, Prešov)

2.10. Slabé stránky
Cesta I. triedy prechádza centrom obce.
Chýbajúca infraštruktúra v novo
vybudovaných lokalitá
Chýba plán a systém protipovodňovej
ochrany.
Slabá ochrana obce pred živelnými
pohromami.

Dostupnosť telekomunikačných sietí.

2.11.

Príležitosti

možnosť využívania alternatívnych
zdrojov

2.12. Ohrozenia
Rast dopravy po ceste I. triedy
prechádzajúcej obcou

možnosť využívania fondov EÚ a zdrojov hrozba poškodenia životného prostredia
štát. rozpočtu
spolupráca s ostatnými obcami v regióne

zlé hospodárenie so zdrojmi
živelná pohroma

spolupráca so štátnymi inštitúciami
(správca tokov, ciest, železnice a pod.)
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Životné prostredie
2.13. Silné stránky

2.14. Slabé stránky

relatívne zdravé životné prostredie

nekoncepčné využívanie zdrojov

zdravá fauna, flóra

nevyjasnené vlastnícke vzťahy

vybudovaná kanalizácia a plynofikácia

absencia spoločného postupu pri

neexistencia veľkých znečisťovateľov

využívaní miestnych zdrojov

životného prostredia

(podnikatelia, samospráva, školy,...)
znečistenie koncentrovanou dopravou
(cesta I. triedy)
neupravené (zdevastované) lokality

2.15. Príležitosti
využívanie kvality životného prostredia

2.16. Ohrozenia
hrozba poškodenia životného prostredia

(voda, vzduch...)

(nehodami na ceste a železnici, vlastné

využívanie fondov EÚ a štát. rozpočtu

zdroje znečistenia)

zlepšenie systému separovaného zberu
komunálneho odpadu
dostatok voľných lokalít na výstavbu
oddychových zón

riziko vyčerpania prírodných zdrojov
nekontrolovanou ťažbou
znečisťovanie obce z vonku – vonkajšie
vplyvy
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3. Strategická časť
Ciele rozvoja a priority
Prioritné oblasti rozvoja Slovenskej republiky
•
•
•
•

Ľudské zdroje (populácia, zamestnanosť, vzdelávanie, sociálna infraštruktúra, životná úroveň)
Podnikateľské prostredie (ekonomická výkonnosť a konkurencieschopnosť)
Výskum, vývoj, inovácie – poznatkovo orientovaná ekonomika
Ochrana a tvorba životného prostredia (energetika, klimatické zmeny)

Strategické ciele stratégie rozvoja Prešovského kraja
•

•
•

posilnenie produktivity a konkurencieschopnosti v kľúčových a perspektívnych odvetviach
priemyslu a služieb,
zhodnotenie a posilnenie vnútorného potenciálu turizmu s prepojením na ochranu a tvorbu
životného prostredia,
komplexný rozvoj a posilnenie vidieka na hospodárstve regiónu,

zvýšenie kvality ľudského potenciálu – riešenie rómskej otázky a podpora mladých ľudí,
rozvoj všetkých foriem celoživotného vzdelávania (CŽV) a celoživotného poradenstva (CŽP).
Treba zdôrazniť, že strategické dokumenty PSK, ako Generel dopravy, Program rozvoja
vidieka kraja a Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja sú v štádiu
rozpracovanosti.

3.1. Definovanie cieľov
Hlavným cieľom tohto dokumentu je zabezpečiť trvaloudržateľný rozvoj obce
realizáciou opatrení a aktivít s využitím analýz, v jednotlivých oblastiach – sektoroch viď
vyššie.
Pre úspešnú realizáciu plánu bude potrebné dosahovať vytýčené krátkodobé a dlhodobé
ciele. Pod pojmom krátkodobé rozumieme dosiahnutie cieľa pri realizácii jednotlivých
aktivít (spravidla do jedného roka). Dlhodobé, resp špecifické ciele budú považované ak sa
naplnia parametre definované a kvantifikované v časti 3 tohto plánu.

Hlavnou motiváciou pri tvorbe vízie je zlepšiť kvalitu života ľudí v obci.
-

slušná a úctivá obec
vyššie percento vysokoškolský vzdelaných ľudí

z toho vzišla vízia obce :
16

„Kľudná, pokojná obec pre oddych a život jej obyvateľov“
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4. PROGRAMOVÁ ČASŤ:
Zoznam opatrení s časovým ohraničením realizácie jednotlivých opatrení.

Opatrenie
Rok realizácie
(P-priebežne)
(Z-Zámer)
vytvoriť a realizovať systém doplácania k strave a
cestovnému pre deti zo sociálne odkázaných rodín
P
v spolupráci s odborníkmi, MVO, štátnymi orgánmi
individuálne pristupovať k neprispôsobým a
problémovým občanom
P
podporovať skupinové aj individuálne aktivity v
kultúre (divadlo, plesy, ochotnícka činnosť, atď.)
P
v spolupráci s odbornými inštitúciami podporovať a
organizovať školenia a rozvoj vzdelávania a prípravy
uchádzačov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich
možnosti na trhu práce
P
finančne, priestorovo a technicky podporovať
individuálne aktivity (občania, spolky, MVO) pri
zlepšovaní zamestnateľnosti skupín ohrozených
sociálnym vylúčením

podporiť klubové a súťažné aktivity v športe, kultúre,
záujmovej vzdelávacej čoinnosti
P
Vybudovať ďalšie športoviská

2017-2018

podporiť činnosť náboženských organizácii, ktoré sa
zaoberajú rozvojom pozitívnych ľudských vlastností
P
podporovať krúžkovú a mimoškolskú činnosť
učiteľov - kontrola
spracovať a schváliť územný plán
získať do majetku, alebo vytvoriť databázu informácii
o pozemkoch vhodných na výstavbu RD

P
2017

2018
zmodernizovať pracovisko vybavené PC a
Internetom, prístupné občanom (v obecných
priestoroch)
2019
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podporiť vznik obecnej digitálnej, dátovej siete
2020
využiť vzdelávacie programy školy
P
v spolupráci s odborníkmi organizovať školenia
zamerané na vzdelávanie dospelých pri využití IT
P
modernizovať verejné osvetlenie (ekonomika
prevádzky, detekcia pohybu a pod.)
2017
rozšírenie kamerového systému
2017
analyzovať a vybrať služby, ktoré budú preferované
P
dohodnúť možné invesičné a podnikateľské stymuly,
ktoré môže obec poskytnúť
P
vyčleniť priastory a lokality v rámci územného plnu
pre preferované oblasti podnikania
2018
vybudovať potrebnú infraštruktúru vo vybraných
lokalitách
2020
podporiť vznik obecnej digitálnej, dátovej siete
2020
spolupracovať pri príprave a realizácii Cyklotrasy
EUROVELO 11
P
podieľať sa na činnost ZMOS v regióne a aj na
činnosti ďalších záujmových regionálnych
organizácii

P

angažovať sa pri príprave a realizácii aktivit VUC
P
spracovať a schváliť územný plán obce
2017
pripomienkovať a začleniť požiadavky obce do
regionálnych strategických materiálov
P
získať takýto majetok do vlastníctva
P
podporiť vznik obecnej digitálnej, dátovej siete
2020
uľahčť možnosti umiestnenia technických zariadení
P
Zapracovať predstavy majiteľov do územného plánu
obce
P
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Pri propagácii obce prezentovať aj tieto objekty
P
Spolupracovať s majiteľmi pri príprave projektov na
využitie eurofondov
P
Využiť vrt L2
Z
V rámci poslaneckéj činnosti spracovať zoznam
vhodných nehnuteľností a priestorov
P
Zapojiť záujmové skupiny občanov (športovci, hasiči,
záhradkári atď.)
P
Osvetové aktivity medzi občanmi - vzdelávanie a
propagácia separovaného zberu odpadu
P
Likvidácia divokých skládok a zabránenie ich
ďalšiemu vzniku
P
Pravidelné kontroly a dôsledné vymáhanie
dodržiavania zákonov občanmi a organizáciami
P
Vybudovať zberné miesta na separovaný zber
2020
Získať dotknté pozemky do vlastníctva obce (kúpa,
výmena a pod.)
2019
Spolpracovať pri výstavbe cyklotrasy EUROVELO
11
P
Rozšírenie MK
2016 -2017
koordinácia činnosti so susednými obcami formou
pravidelných stretnutí starostov
P
zorganizovať spoločné zasadanie zastupiteľstiev
dotknutých obcí
P
Rozšíriť vodovot a kanalizáciu v obci
2017
Dobudovať dopravnú infraštruktúru v lokalite "Pod
Briežkami"
2017
Dobudovať inžinierske siete v lokalitách s novou
výstavbou
2019
Pripraviť projektovú dokumentáciu a realizovať
výstavbu
2016
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Výstavba MŠ
2019
Spolupracovať pri príprave a pri výstavbe obchvatu
obce
P
Výstavba chodníkov
2016-2019
V územnom pláne definovať zátopové zony
2017
Sanovať Hanigovský potok - II. Etapa
2017-2018
Kontrolovať priechodnosť priekop a zaistiť ich plnú
priechodnosť
P
Vybudovať nájomné byty
2019-2023
Realizovať výstavbu oddychových zón v obci
2022
Vybudovanie technických zariadení, ktoré budú
monitorovať stav a znečisťovanie ŽP
2022
rozšírenie vodovodu a kanalizácie
2017
rozšírenie plynofikácie
2020
Zabezpečenie zberných nádob na plasty, sklo,
papier...
2018
Zvýšenie počtu VK
2019
Monitoring
2016
Vybudovanie zberného dvora
2023
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5. REALIZAČNÁ ČASŤ:
Príloha tabuľky

Pre úspešnú implementáciu toho plánu do praxe bude potrebné:
•

Schváliť tento dokument ako základný a východiskový strategický materiál obce
zastupiteľstvom.

•

Všetky jeho zmeny písomne zdokumentovať a schváliť tak ako celý dokument.

•

Každoročne vyhodnocovať a prehodnocovať víziu, ciele, opatrenia a aktivity

•

Zostavovanie ročných rozpočtov obce podmieňovať a odôvodňovať priatym „Plánom
hospod rozvoja obce“

• K prijatým aktivitám pristupovať ako k potrebe obce a v každom prípade hľadať
zdroje na ich realizáciu v obci. To umožní efektívnejšie a úspešnejšie uchádzať sa
o iné zdroje (štátny rozpočet, fondy a granty ÉU)
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6. FINANČNÁ ČASŤ
Finančná časť vyjadruje zdroje financovania a finančné hodnotyjednotlivých opatrení.
aktivity

fin. alokácia
(v €)

Zdroj
financovania

1000

ÚPSVR

1000

RO

vytvoriť a realizovať systém doplácania k strave a cestovnému pre deti
zo sociálne odkázaných rodín

v spolupráci s odborníkmi, MVO, štátnymi orgánmi individuálne
pristupovať k neprispôsobým a problémovým občanom

podporovať skupinové aj individuálne aktivity v kultúre (divadlo, plesy,
ochotnícka činnosť, atď.)
v spolupráci s odbornými inštitúciami podporovať a organizovať
školenia a rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov o zamestnanie s
cieľom zlepšiť ich možnosti na trhu práce

UPSVR
finančne, priestorovo a technicky podporovať individuálne aktivity
(občania, spolky, MVO) pri zlepšovaní zamestnateľnosti skupín
ohrozených sociálnym vylúčením

podporiť klubové a súťažné aktivity v športe, kultúre, záujmovej
vzdelávacej čoinnosti
Vybudovať ďalšie športoviská

1000

RO

15 000

ŠF

300

RO

500
3000

RO
RO

300

RO

3000

ŠR+FEU

200 000

FEU

podporiť činnosť náboženských organizácii, ktoré sa zaoberajú
rozvojom pozitívnych ľudských vlastností

podporovať krúžkovú a mimoškolskú činnosť učiteľov - kontrola

spracovať a schváliť územný plán
získať do majetku, alebo vytvoriť databázu informácii o pozemkoch
vhodných na výstavbu RD
zmodernizovať pracovisko vybavené PC a Internetom, prístupné
občanom (v obecných priestoroch)

podporiť vznik obecnej digitálnej, dátovej siete
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využiť vzdelávacie programy školy
1000

MŠ

300

FEU

100 000

FEÚ

5 000

ŠR

100000

ŠF

200000

ŠF

150 000

FEÚ

3000

RO

v spolupráci s odborníkmi organizovať školenia zamerané na
vzdelávanie dospelých pri využití IT
modernizovať verejné osvetlenie (ekonomika prevádzky, detekcia
pohybu a pod.)
rozšírenie kamerového systému

analyzovať a vybrať služby, ktoré budú preferované

dohodnúť možné invesičné a podnikateľské stymuly, ktoré môže obec
poskytnúť
vyčleniť priastory a lokality v rámci územného plnu pre preferované
oblasti podnikania
vybudovať potrebnú infraštruktúru vo vybraných lokalitách

podporiť vznik obecnej digitálnej, dátovej siete

spolupracovať pri príprave a realizácii Cyklotrasy EUROVELO 11

podieľať sa na činnost ZMOS v regióne a aj na činnosti ďalších
záujmových regionálnych organizácii
angažovať sa pri príprave a realizácii aktivit VUC

spracovať a schváliť územný plán obce

pripomienkovať a začleniť požiadavky obce do regionálnych
strategických materiálov
získať takýto majetok do vlastníctva
RO
podporiť vznik obecnej digitálnej, dátovej siete
200 000

ŠF

uľahčť možnosti umiestnenia technických zariadení

Zapracovať predstavy majiteľov do územného plánu obce
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Pri propagácii obce prezentovať aj tieto objekty

Spolupracovať s majiteľmi pri príprave projektov na využitie eurofondov

Využiť vrt L2
3000000

FEÚ

1000

RO

2000

RO

30000

RO

5000

RO

150000

EU

200 000

EU+RO

50 000

FEÚ

150 000

FEÚ

150 000

FEÚ

5 000

RO

V rámci poslaneckéj činnosti spracovať zoznam vhodných
nehnuteľností a priestorov
Zapojiť záujmové skupiny občanov (športovci, hasiči, záhradkári atď.)

Osvetové aktivity medzi občanmi - vzdelávanie a propagácia
separovaného zberu odpadu
Likvidácia divokých skládok a zabránenie ich ďalšiemu vzniku

Pravidelné kontroly a dôsledné vymáhanie dodržiavania zákonov
občanmi a organizáciami
Vybudovať zberné miesta na separovaný zber

Získať dotknté pozemky do vlastníctva obce (kúpa, výmena a pod.)

Spolpracovať pri výstavbe cyklotrasy EUROVELO 11

Rozšírenie MK

koordinácia činnosti so susednými obcami formou pravidelných stretnutí
starostov
zorganizovať spoločné zasadanie zastupiteľstiev dotknutých obcí

Rozšíriť vodovot a kanalizáciu v obci

Dobudovať dopravnú infraštruktúru v lokalite "Pod Briežkami"

Dobudovať inžinierske siete v lokalitách s novou výstavbou

Pripraviť projektovú dokumentáciu a realizovať výstavbu
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Výstavba MŠ
300 000

FEÚ

Spolupracovať pri príprave a pri výstavbe obchvatu obce
SSC
Výstavba chodníkov
40 000

RO+ŠR

330 000

FEÚ

600000

FEÚ+ŠR

30000

FEÚ

10000

ŠR

50 000

FEÚ

30 000

ŠR

10000

ŠR

6000

RO

2000

RO

300000

FEÚ

V územnom pláne definovať zátopové zony

Sanovať Hanigovský potok - II. Etapa

Kontrolovať priechodnosť priekop a zaistiť ich plnú priechodnosť

Vybudovať nájomné byty

Realizovať výstavbu oddychových zón v obci

Vybudovanie technických zariadení, ktoré budú monitorovať stav a
znečisťovanie ŽP
rozšírenie vodovodu a kanalizácie

rozšírenie plynofikácie

Zabezpečenie zberných nádob na plasty, sklo, papier...

Zvýšenie počtu VK

Monitoring

Vybudovanie zberného dvora
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7. HODNOTENIE A MONITORING
Hodnotenie PRO sa bude vykonávať na úrovni plnenia cieľov. Proces hodnotenia sa bude
vykonávať systematicky a priebežne počas celého trvania programu, minimálne však raz
v kalendárnom roku.
V prílohe tab. Je zobrazené hodnotenie PRO za minulé obdobie.
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