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Členovia riadiaceho výboru
participatívnej tvorby PHRSR
Gestor tvorby PHRSR a jeho kontaktné
údaje
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kontaktné údaje
Tím pre koordináciu participatívnej
tvorby PHRSR

Členovia tímov pracovných skupín
podľa jednotlivých tém

Členovia kooperačnej rady
regionálneho rozvoja v rámci skupín
obcí tvoriacich strategicko-plánovací
región
Členovia tímov logistickej podpory
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webovom sídle zadávateľa tvorby
stratégie ( obcí, miest, VÚC)

2020 - 2027
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Olšava
Nižná Olšava
12.12.2020
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Ing. Igor Madzin – starosta obce
Vladimír Kosturský
PaedDr. Ľudmila Ivančová
Ing. Igor Madzin – starosta obce
Ing. Ján Paľa
Kláštorná 450/28, 086 41 Raslavice
univosro@gmail.com, tel: 0905 963 255
Ing. Igor Madzin – starosta obce
Vladimír Kosturský
PaedDr. Ľudmila Ivančová
Ing. Jozef Giba
Radoslav Jakub
Michal Potoma
Pracovný tím Obecného zastupiteľstva:
Vladimír Kosturský
PaedDr. Ľudmila Ivančová
Ing. Jozef Giba
Radoslav Jakub
Michal Potoma
Nerelevantné

Mgr. Monika Drozdová
Mgr. Martina Maliňaková

https://niznaolsava.sk/

1. ÚVOD - Základné východiská procesu tvorby a obsahu
1.1. Inštitucionálne východiská (legislatíva, kompetencie, partneri a inštitucionalizované štruktúry
partnerstiev),
1.1.1. Legislatíva upravujúca tvorbu a Zákon č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení
implementáciu PHRSR
neskorších predpisov, Metodika a inštitucionálny rámec tvorby
verejných stratégií schváleného uznesením vlády SR č. 197/2017
z 26. apríla 2017
1.1.2. Rozhodovacie
kompetencie Strategický dokument bude schvaľovaný Obecným
v oblasti tvorby a implementácie zastupiteľstvom obce Nižná Olšava
PHRSR
1.1.3. Partneri
Dotknutá verejnosť fyzické osoby staršie ako 18 rokov, právnické osoby a

občianske iniciatívy tvorené fyzickými osobami staršími
ako 18 rokov
Hlavní aktéri
rozvoja
Hlavní sociálnoekonomickí partneri

Obyvatelia obce, právnické osoby a NGO pôsobiace v obci
Obyvatelia obce, právnické osoby a NGO pôsobiace v obci)
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1.2. Obsahové východiská
1.2.1. Zdôvodnenie potreby spracovania
PHRSR

• legislatívny dôvod - povinnosť vyplývajúca z platných
zákonov a iných právnych noriem;
• politický dôvod - záujem zlepšiť kvalitu života
občanov a podmienky pre ekonomické aktivity v obci;
záujem zaviesť, skvalitniť a zefektívniť systém
strategického riadenia rozvoja obce; záujem o
zavedenie riadenia bližšieho občanom
• zistenie, že k riešeniu výziev a problémov je možné
pristúpiť novým efektívnejším spôsobom a využiť
nové inovatívne prístupy (napr. smart prístupy,
techniky a technológie);
• zmeny vonkajších podmienok rozvoja - nová Národná
stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
formujúca sa Partnerská dohoda s Európskou úniou pre
nové programové obdobie, ako aj medzinárodné
dohody ako napríklad Agenda 2030, akčné plány
iniciované subjektmi územnej spolupráce a zároveň
schvaľované uznesením vlády SR alebo príslušnými
orgánmi územných samospráv;
• naplnenie podmienok pre prístup k finančným a
iným zdrojom.

1.2.2. Definícia územia pre spracovanie
PHRSR a územnej štrukturácie
stratégie PHRSR
1.2.3. Relevantné vstupy z nadradených
programových a strategických
dokumentov

Územie obce Nižná Olšava

PHSR obce Nižná Olšava nadväzuje najmä na:
IUS Prešovského samosprávneho kraja,
Národnú stratégiu regionálneho rozvoja SR,
Koncepciu územného rozvoja Slovenska
Partnerskú dohodu medzi EÚ a SR na roky 2021 – 2027
Agendu 2030
1.2.4. Informácia
o
procese Fáza 1.– Identifikácia potreby a impulzov vypracovania
participatívnej tvorby PHRSR
PHRSR a rozhodnutie o začatí prípravných prác – 05/2020
Fáza 2. – Prípravné práce, spracovanie a schválenie
vstupnej správy vrátane predbežnej vízie 06/2020
Fáza 3. – Inventarizačná, analytická a prognostická fáza
spracovania PHRSR – 08/2020
Fáza 4. – Stanovenie vízie, strategického smerovania,
priorít a strategických cieľov PHRSR - 09/2020
Fáza 5. – Návrh vlastnej stratégie – strategického prístupu,
postupu a nástrojov na dosiahnutie vízie a cieľov – 10/2020
Fáza 6. – Nastavenie implementácie, financovania,
monitorovania a vyhodnocovania PHRSR – 10/2020
Fáza 7. – Prerokovanie a schvaľovanie návrhu PHRSR –
11/2020
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2. ANALYTICKÉ VÝCHODISKÁ
2.1. Zhodnotenie implementácie doterajších stratégií
Jediným strategickým dokumentom obce bol Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižná
Olšava, ktorý bol schválený 30.5.2008 uznesením č. 15/2006 – 2010. Aktualizovaný bol 30.6.2020 uznesením
OZ č. XII/2020/6. Predmetný dokument definoval priority obce v niekoľkých oblastiach:
1. Infraštruktúra
2. Cestovný ruch, kultúra, šport a vonkajšie vzťahy
3. Podpora a rozvoj podnikania
4. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rozvoj
5. Sociálna oblasť a zdravotníctvo
6. Životné prostredie
7. Vzdelávanie a školstvo
8. Výstavba a finančné zabezpečenie
Časť priorít sa naplniť podarilo, najmä v oblasti infraštruktúry, výstavby a kultúry:
Termín
Názov projektu
realizácie
Vybudovanie
vodozádržných
opatrení pre Obec
Nižná Olšava okres
Stropkov
06/2011

Celkové
Spolufinancovanie náklady

0,00

92 700,00

Dotácia

92 700,00

Financovanie

Úrad vlády SR

Rekonštrukcia
sociálnych
zariadení OcÚ

10/2014 –
12/2014

3 334,01

3 334,01

vlastné zdroje

Park obce Nižná
Olšava –
Parkovisko

06/2014 –
07/2014

7 140,00

7 140,00

vlastné zdroje

Park obce Nižná
Olšava – Altánok

10/2014 –
10/2015

5 729,24

5 729,24

vlastné zdroje

32 197,00

22 520,00

Ministerstvo
dopravy,
výstavby a
regionálneho
rozvoja SR

173 840,00

Ministerstvo
dopravy,
výstavby a
regionálneho
rozvoja SR

Poskytnutie dotácie
na obstaranie
technickej
vybavenosti – 11bj
Poskytnutie dotácie
na obstaranie
nájomných bytov –
11bj
Technická
vybavenosť 11bj
Obstaranie
pozemku na ihrisku
Tvorivé dielne a
kultúra bez hraníc
- Amfiteáter
Stavebné úpravy
sociálnych
zariadení, vstupu
do Centra a bočné
prepojenie
vytvoreného Centra
s amfiteátrom
Rekonštrukcia
sobášnej miestnosti

05/2014 –
10/2015

9 677,00

5/2014

405 637,37

579 477,37

6/2014

10 000,00

10 000,00

vlastné zdroje

05/2015 –
08/2015

2 137,54

2 137,54

vlastné zdroje

09/2015 –
04/2017

27 268,00

04/2017
5 359,18

181 784,00

Nórsky finančný
mechanizmus +
154 516,00 Úrad vlády SR

17 911,03

Nórsky finančný
mechanizmus +
Úrad vlády SR

5 359,18

17 911,03

vlastné zdroje
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Úrad
splnomocnenca
vlády SR pre
rómske
komunity

Vybudovanie
studne v
segregovanej
rómskej osade
„Ferdaska“

08/201712/2017

2 333,20

6 333,20

Rekonštrukcia
miniihriska –
oplotenie

12/2018

6 227,64

6 227,64

vlastné zdroje

03/2019

4 000,00

4 000,00

vlastné zdroje

9/2019 –
04/2021

29 042,95

109 042,95

08/2019 –
11/2019

40 465,90

40 465,90

vlastné zdroje

10/2019 –
11/2019

33 691,81

33 691,81

vlastné zdroje

10/2019 –
02/2020

533,00

20 533,00

20 000

Úrad vlády SR

09/2020

246,95

10 246,95

10 000

Úrad vlády SR

03/2020 –
11/2020

54 481,10

54 481,10

Altánok v obecnom
parku
Zvyšovanie
energetickej
účinnosti Budov
škôl a školských
zariadení v obci
Nižná Olšava
Rekonštrukcia
areálu cintorína v
obci Nižná Olšava
Rekonštrukcia
areálu cintorína v
obci Nižná Olšava
– oplotenie
Vytvorenie
kultúrnošportového centra
Nižná Olšava
Lávka cez obecný
potok
Vytvorenie
kultúrnošportového centra
Nižná Olšava – II.
etapa

4 000,00

80 000,00

Environmentálny
fond

vlastné zdroje

Všetky zrealizované projekty mali pozitívny dopad na zlepšenie kvality života v obci Nižná Olšava.
2.2. Kľúčové trendy vývoja, ak by sa stratégia PHRSR neimplementovala
Obec v súčasnosti čelí a predpokladáme, že bude čeliť aj v najbližšom období týmto trendom:
1. Migrácia obyvateľstva
2. Starnutie obyvateľstva
3. Znižovanie počtu pracovných príležitostí na vidieku
4. Znižovanie možností financovania rozvojových aktivít z vlastných zdrojov
5. Zvyšovanie nárokov obyvateľov na kvalitu infraštruktúry a občianskej vybavenosti
6. Nezáujem obyvateľov participovať na veciach verejných
2.3. Identifikácia vnútorných potenciálov, výziev, limitov a problémov
Uviesť stručný popis identifikovaných potenciálov, výziev, limitov a problémov obce na ktoré PHRSR reaguje
svojou stratégiou, jednotlivými cieľmi a opatreniami s odkazom na podrobnejšiu analýzu v prílohe. Vhodné je
využiť nasledujúce členenie (výstupy kroku 3.6. Metodiky)
Výzvy a potenciály Socioekonomické
Prítomnosť poľnohospodárskej výroby v obci.

Vyváženosť štruktúry obyvateľstva z hľadiska
produktivity, aktivity a pohlavia.
Územno-technické

Nádherné prírodné prostredie a blízkosť rekreačnej
oblasti Domaša, ako možného základu pre rozvoj
turizmu.
Objekty vhodné pre podnikanie v agroturistike.
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Prírodnoenvironmentálne

Vhodné prírodné a podnebné podmienky, ktoré
nevytvárajú žiadne obmedzenia pre rozvoj obce
v ľubovoľnom smere.
Dobrý stav životného prostredia.

Problémy a limity

Kultúrne
Inštitucionálnoorganizačné

Dostatočné množstvo kultúrnych podujatí.
Ochota a odhodlanie obyvateľov spolupodieľať sa na
rozvoji obce.

Socioekonomické

Absencia výrobných podnikov v obci
Absencia základných a doplnkových služieb

Územno-technické

Nedostatočná infraštruktúra.

Prírodnoenvironmentálne

Nedostatočné využívanie daností pre rozvoj turizmu
a agroturizmu.

Kultúrne

Nedostatočná vybavenosť vzdelávacích a kultúrnych
inštitúcií
Nedostatok a nedostupnosť finančných zdrojov.

Inštitucionálnoorganizačné

2.4. identifikácia výziev, limitov a problémov z vonkajšieho prostredia
Výzvy a potenciály z vonkajšieho prostredia:
Možnosti spolufinancovania rozvojových aktivít zo zdrojov EÚ
Potenciálni investori – firmy, ktoré môžu potenciálne zriadiť prevádzku v obci
Existencia turistických atrakcií v blízkom okolí obce
Možnosti spolupráce s obcami v rámci Mikroregiónu Ondava
Možnosti rekvalifikácie obyvateľov
Limity a problémy z vonkajšieho prostredia:
Bariéry pri získavaní prostriedkov z fondov EÚ
Nízky záujem firiem investovať v menších obciach
Nedostatočný rozvoj turistických aktivít v okolí obce
Nevyužitie prístupných zdrojov pre rozvoj obce vo všetkých smeroch
Ohrozenie životného prostredia pri nezlepšení prístupu k jeho ochrane
Porovnanie s relevantnými samosprávami:
Obec sa nachádza v okrese Stropkov a spolupracuje najmä s obcami v rámci Mikroregiónu Ondava.
V porovnaní so susednými obcami je situácia v oblasti rozvoja obce obdobná. Všetky obce sa boria
s podobnými problémami, ako obec Nižná Olšava. V lepšej situácii je okresné mesto Stropkov, ktoré
je centrom zamestnanosti a služieb okresu. V oblasti regionálneho rozvoja sú vzorom obce, ktoré
dokázali úspešne využiť vlastný potenciál v synergii s maximálnym využitím zdrojov EÚ
a dotačných zdrojov štátneho rozpočtu SR pre rozvoj a skvalitnenie podmienok života.
2.5. Výstupy SWOT analýzy pre voľbu typu stratégie
Nasledujúca tabuľka zachytáva prehľad hlavných výstupov zhodnotenia výziev, potenciálov, limitov
a problémov s využitím SWOT analýzy vrátane z nej vyplývajúceho návrhu strategického prístupu
Silné stránky – spolu bodov: 48
Slabé stránky – spolu bodov: 40

Vhodné prírodné a podnebné podmienky, ktoré
nevytvárajú žiadne obmedzenia pre rozvoj obce
v ľubovoľnom smere – 5 bodov

Absencia výrobných podnikov v obci – 8
bodov
Absencia základných a doplnkových služieb –
8 bodov
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Prítomnosť poľnohospodárskej výroby v obci – 4
body
Nádherné prírodné prostredie a blízkosť rekreačnej
oblasti Domaša, ako možného základu pre rozvoj
turizmu – 10 bodov
Vyváženosť štruktúry obyvateľstva z hľadiska
produktivity, aktivity a pohlavia – 6 bodov

Nedostatočná infraštruktúra – 6 bodov
Malé možnosti rekreačno-športového vyžitia
v obci – 4 body
Nedostatočné využívanie daností pre rozvoj
turizmu a agroturizmu – 6 bodov
Nedostatok
a nedostupnosť
zdrojov – 8 bodov

finančných

Objekty vhodné pre podnikanie v agroturistike – 5
bodov
Dobrý stav životného prostredia – 6 bodov
Ochota a odhodlanie obyvateľov spolupodieľať sa
na rozvoji obce – 8 bodov
Dostatočné množstvo kultúrnych podujatí – 4 body
Príležitosti – spolu bodov: 35
Ohrozenia – spolu bodov: 32
Možnosti spolufinancovania rozvojových aktivít zo Bariéry pri získavaní prostriedkov z fondov
zdrojov EÚ – 10 bodov
EÚ – 6 bodov
Potenciálni investori – firmy, ktoré môžu
potenciálne zriadiť prevádzku v obci – 5 bodov

Nízky záujem firiem investovať v menších
obciach – 10 bodov

Existencia turistických atrakcií v blízkom okolí Nedostatočný rozvoj
obce – 8 bodov
v okolí obce – 8 bodov
Možnosti
spolupráce
s obcami
Mikroregiónu Ondava – 6 bodov

turistických

aktivít

v rámci Nevyužitie prístupných zdrojov pre rozvoj
obce vo všetkých smeroch – 4 body

Možnosti rekvalifikácie obyvateľov – 6 bodov

Ohrozenie životného prostredia pri nezlepšení
prístupu k jeho ochrane – 4 body

Návrh strategického prístupu vyplývajúci zo SWOT analýzy

Výsledkom SWOT analýzy na základe obodovania dôležitostí a významu jednotlivých silných stránok,
príležitostí a hrozieb ja navrhnutá OFENZÍVNA STRATÉGIA (silné stránky prevažujú nad slabými
a príležitosti nad hrozbami). Obec by v nasledujúcom období mal vrhnúť všetky sily do toho, aby
využila všetky príležitosti pre rozvoj s tým, že je potrebné stavať na identifikovaných silných
stránkach.
2.6. Výstup benchmarkingu v kontexte širšieho územia

Benchmarking predstavuje spôsob určenia cieľa zmeny, tzv. učenie sa od najlepších.
Benchmarking je proces porovnávania a merania vlastného vykonávania procesov s
porovnateľnými procesmi vo vybraných vedúcich organizáciách; účelom je získanie
informácií, kde máme odchýlky, ktoré pomôžu organizácii identifikovať a zaviesť zlepšenia
– ide o porovnávanie s najlepšími.
Najbližšom okolí sa boria všetky obce s podobnými problémami v úrovni rozvoja, či
infraštruktúry riešia podobné problémy. Zo širšieho okolia (Horného Šariša je možné vybrať
2 obce, ktoré sa v minulosti borili s podobnými problémami, ako obec Nižná Olšava, ale
vďaka mobilizácii vlastného potenciálu a s využitím externých zdrojov sa dokázali efektívne
napredovať. Sú to obce Zborov a Raslavice. V týchto obciach boli naplno využité zdroje EÚ
pre rozvoj v každej oblasti – životné prostredie, infraštruktúra, školstvo, zdravotníctvo,
sociálna infraštruktúra. Je to príklad toho, že je potrebné byť pripravený a pružne reagovať
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na zverejnené výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. Aj tento dokument by mal napomôcť
priblížiť sa k lídrom v oblasti – na najbližšie obdobie budú naplánované aktivity, ktoré budú
zároveň v súlade s cieľmi programovacích dokumentov pre najbližšie rozpočtové obdobie
EÚ. Porovnávané obce taktiež pristúpili aktívne k oblasti vytvárania pracovných miest.
Vzhľadom na to, že je náročné zaujať investorov z externého prostredia (tak, ako vyplýva zo
SWOT analýzy), obce využili možnosť založiť vlastné obecné firmy pre zamestnanie
najohrozenejších na trhu práce. V oblasti bývania už Nižná Olšava má skúsenosti s výstavbou
nájomných bytov s využitím FRB. Je možné ešte vo väčšej miere byť aktívny v oblasti
prípravy územia pre IBV (podobne ako v Raslaviciach). Pri uplatňovaní príkladov zo širšieho
územia je potrebné prihliadať aj na osobitosti obce Nižná Olšava, ktorou oproti
porovnávaným obciam je najmä blízkosť turistického centra v podobe vodnej nádrže
Domaša.
2.7. Identifikácia disparít a faktorov rozvoja
Súbor faktorov rozvoja tvoria identifikované zdroje (silné stránky a príležitosti), ktoré je
potrebné využiť pri realizácii navrhovanej stratégie. Identifikované boli tieto faktory
rozvoja:
1. Nádherné prírodné prostredie a blízkosť rekreačnej oblasti Domaša, ako možného základu
pre rozvoj turizmu
2. Možnosti spolufinancovania rozvojových aktivít zo zdrojov EÚ
3. Ochota a odhodlanie obyvateľov spolupodieľať sa na rozvoji obce
4. Existencia turistických atrakcií v blízkom okolí obce
5. Vyváženosť štruktúry obyvateľstva z hľadiska produktivity, aktivity a pohlavia
6. Dobrý stav životného prostredia
7. Možnosti spolupráce s obcami v rámci Mikroregiónu Ondava
8. Možnosti rekvalifikácie obyvateľov
9. Vhodné prírodné a podnebné podmienky, ktoré nevytvárajú žiadne obmedzenia pre rozvoj
obce v ľubovoľnom smere
10. Objekty vhodné pre podnikanie v agroturistike
11. Potenciálni investori – firmy, ktoré môžu potenciálne zriadiť prevádzku v obci
12. Prítomnosť poľnohospodárskej výroby v obci
13. Dostatočné množstvo kultúrnych podujatí
Pri analýze problémov boli identifikované nasledovné disparity (limity rozvoja územia):
1. Nízky záujem firiem investovať v menších obciach
2. Absencia výrobných podnikov v obci
3. Absencia základných a doplnkových služieb
4. Nedostatok a nedostupnosť finančných zdrojov
5. Nedostatočný rozvoj turistických aktivít v okolí obce
6. Nedostatočná infraštruktúra
7. Nedostatočné využívanie daností pre rozvoj turizmu a agroturizmu
8. Bariéry pri získavaní prostriedkov z fondov EÚ
9. Malé možnosti rekreačno-športového vyžitia v obci
10. Nevyužitie prístupných zdrojov pre rozvoj obce vo všetkých smeroch
11. Ohrozenie životného prostredia pri nezlepšení prístupu k jeho ochrane
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2.8. Strom výziev a problémov

-

Zoradené hierarchicky podľa významu:

Strom potenciálov a výziev:
1.Nádherné prírodné prostredie a blízkosť
rekreačnej oblasti Domaša, ako možného základu
pre rozvoj turizmu
2. Možnosti spolufinancovania rozvojových aktivít zo zdrojov EÚ
3.Ochota a odhodlanie obyvateľov spolupodieľať sa na rozvoji obce
4.Existencia turistických atrakcií v blízkom okolí obce
5.Vyváženosť štruktúry obyvateľstva z hľadiska produktivity, aktivity a pohlavia
6.Dobrý stav životného prostredia
7.Možnosti spolupráce s obcami v rámci Mikroregiónu Ondava
8.Možnosti rekvalifikácie obyvateľov
9.Vhodné prírodné a podnebné podmienky, ktoré nevytvárajú žiadne obmedzenia pre rozvoj obce
v ľubovoľnom smere
10.Objekty vhodné pre podnikanie v agroturistike
11.Potenciálni investori – firmy, ktoré môžu
potenciálne zriadiť prevádzku v obci
12.Prítomnosť poľnohospodárskej výroby v obci
13.Dostatočné množstvo kultúrnych podujatí

Strom problémov a limitov:
1.Nízky záujem firiem investovať
v menších obciach
2.Absencia výrobných podnikov v obci
3.Absencia základných a doplnkových služieb
4.Nedostatok a nedostupnosť finančných zdrojov
5.Nedostatočný rozvoj turistických aktivít v okolí obce
6.Nedostatočná infraštruktúra
7.Nedostatočné využívanie daností pre rozvoj turizmu a agroturizmu
8.Bariery pri získavaní prostriedkov z fondov EÚ
9.Malé možnosti rekreačno-športového vyžitia v obci
10.Nevyužitie prístupných
zdrojov pre rozvoj obce
vo všetkých smeroch
11.Ohrozenie životného
prostredia pri nezlepšení
prístupu k jeho ochrane
3. Rozvojová stratégia
3.1. Vízia rozvoja a hlavný cieľ

Vízia rozvoja:
Obec, ktorá vytvára predpoklady pre systematické zlepšovanie životných podmienok a životnej úrovne
obyvateľov podporovaním inovatívnych a ekologickejších riešení, podporou mobility a prepojiteľnosti,
podporou spravodlivých riešení v sociálnej oblasti tak, aby bola samospráva bližšie k občanom
a zabezpečovala kvalitný život v regióne.
Hlavný cieľ:
Vytvárať vhodné podmienky pre zvýšenie konkurencieschopnosti obce, zabezpečenie zlepšenia kvality
života obyvateľov a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja obce s dôrazom na inovatívne
a ekologické riešenia, mobilitu a prepojiteľnosť, spravodlivé sociálne riešenia a približovanie sa
k občanom.
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3.2. Štruktúra priorít a ich väzby
Hlavný cieľ bude napĺňaný prostredníctvom realizácie špecifických cieľov združených do 3 oblastí (priorít), ktoré
sú rovnocenné a navzájom na seba nadväzujú:

Priorita 1:
"Zelená
obec"

Hlavný cieľ: Vytvárať vhodné podmienky
pre zvýšenie konkurencieschopnosti
obce, zabezpečenie zlepšenia kvality
života obyvateľov a zabezpečenie trvalo
udržateľného rozvoja obce s dôrazom na
inovatívne a ekologické riešenia,
mobilitu a prepojiteľnosť, spravodlivé
sociálne riešenia a približovanie sa
k občanom.

Priorita 2:
"Inovatívna
a prepojená
obec"

Priorita 3:
"Obec pre
všetkých"

3.3. Systém cieľov, ich súvislostí, indikátorov a strom cieľov
3.3.1. Prehľad strategických a špecifických (operatívnych) cieľov vo väzbe na hlavný cieľ a priority
Vízia: Obec, ktorá vytvára predpoklady pre systematické zlepšovanie životných podmienok a životnej úrovne
obyvateľov podporovaním inovatívnych a ekologickejších riešení, podporou mobility a prepojiteľnosti, podporou
spravodlivých riešení v sociálnej oblasti tak, aby bola samospráva bližšie k občanom a zabezpečovala kvalitný
život v regióne.
Hlavný cieľ: Vytvárať vhodné podmienky pre zvýšenie konkurencieschopnosti obce, zabezpečenie zlepšenia
kvality života obyvateľov a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja obce s dôrazom na inovatívne a ekologické
riešenia, mobilitu a prepojiteľnosť, spravodlivé sociálne riešenia a približovanie sa k občanom.
Priorita 1: Zelená obec Priorita 2: Inovatívna a prepojená obec
Priorita 3: Obec pre všetkých
Strategický cieľ 1.1.
Strategický cieľ
Strategický cieľ 2.2.
Strategický cieľ
Strategický cieľ
Ochrana životného
2.1.
Vytváranie
3.1.
3.2
prostredia a zdravia
Efektívna
moderných prepojení Obec atraktívna
Obec atraktívna
obyvateľov
a inovatívna správa s okolitým svetom
pre život
pre návštevníkov
obce
Špecifický cieľ 1.1.1
Špecifický cieľ
Špecifický cieľ 2.2.1. Špecifický cieľ
Špecifický cieľ
Efektívne hospodárenie 2.1.1.
Vytváranie
3.1.1.
3.2.1.
s vodou krajine,
Efektívna správa
podmienok pre
Zlepšenie
Podpora
vrátane vybudovania,
obce s využitím
zavádzanie
podmienok
turistickej
obnovy a údržby
participatívnych
moderných
a rozšírenie
infraštruktúry
infraštruktúry pre
nástrojov pri
technológií v oblasti
priestorov pre
zásobovanie pitnou
plánovaní
komunikácie
bývanie
vodou a odvod
a implementovaní
odpadovej vody s
stratégií rozvoja
minimalizáciou
negatívnych dopadov
na životné prostredie
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Špecifický cieľ 1.1.2
Zvýšenie miery
separovania a
zhodnocovania
odpadov

Špecifický cieľ
2.1.2.
Vytváranie
podmienok pre
inovatívne
a inteligentné
formy podnikania v
obci

Špecifický cieľ 1.1.3
Zníženie uhlíkovej
záťaže

Špecifický cieľ 2.2.2.
Napojenie obce na
regionálne a
nadregionálne
cyklotrasy

Špecifický cieľ
3.1.2.
Zlepšenie
podmienok pre
vzdelávanie,
kultúru a šport

Špecifický cieľ 2.2.3.
Vytváranie
podmienok pre
nízkouhlíkovú osobnú
prepravu

Špecifický cieľ
3.1.3.
Zlepšenie
občianskej
vybavenosti a
bezpečnosti

Špecifický cieľ
3.2.2.
Využitie
prírodného
a kultúrneho
dedičstva
v oblasti podpory
cestovného
ruchu

3.3.2.. Detailný popis strategických a špecifických (operatívnych) cieľov a zapojenia partnerov pre
implementáciu PHRSR
PRIORITA

Zelená obec

STRATEGICKÝ
Ochrana životného prostredia a zdravia obyvateľov
CIEĽ
Špecifický cieľ 1

Doba realizácie

Partneri pre implementáciu
PHRSR
Hlavný
partner

2021 - 2030

Efektívne
hospodárenie s
vodou krajine,
vrátane
vybudovania,
obnovy a údržby
infraštruktúry pre
zásobovanie
pitnou vodou a
odvod odpadovej
vody s
minimalizáciou
negatívnych
dopadov na
životné prostredie

Obec Nižná
Olšava

Obecný úrad
Nižná Olšava,
Rozvojové a
konzultačné
Spolupracujúci
agentúry;
partneri
Susedné obce z
regiónu;
Orgány štátnej
správy

Väzba na nadradené a sektorálne
stratégie

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy
impulzy na ktoré špecifický cieľ reaguje

Ohrozenie životného
prostredia pri nezlepšení
prístupu k jeho ochrane

Väzba na ostatné ciele PHRSR

Očakávaný dopad

Stratégia

Väzba

Ciele

Väzba

Cieľová
skupina

PHSR PSK,
environmentálna
oblasť

priamo
podporuje
napĺňanie
cieľov v danej
oblasti

Zlepšenie
občianskej
vybavenosti a
bezpečnosti

posilňuje
napĺňanie
daného cieľa

obyvatelia
obce

Partnerská
dohoda 2021 2027 - Ekologické
Slovensko pre
budúce generácie

priamo
podporuje
napĺňanie
cieľov v danej
oblasti

Predpokladaný
dopad na
cieľovú
skupinu

zlepšenie
podmienok pre
život, zlepšenie
zdravia
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Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu)
Názov
indikátora

Špecifický cieľ 2

Dátový set pre
Vstupná
Typ indikátora jeho
hodnota
monitorovanom

podiel
odkanalizovaného výsledkový
územia

evidencia OcÚ,
monitorovacie
správy projektov

0%

95% áno

podiel
odkanalizovaného
výsledkový
územia dažďovou
kanalizáciou

evidencia OcÚ,
monitorovacie
správy projektov

50%

95% áno

podiel obyvateľov
s prístupom k
výsledkový
pitnej vode

evidencia OcÚ,
monitorovacie
správy projektov

90%

100% áno

Podiel územia
ochránený pred
povodňami

výsledkový

evidencia OcÚ,
monitorovacie
správy projektov

20%

45% áno

Doba realizácie

Partneri pre implementáciu
PHRSR
Hlavný
partner

2021 - 2030

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy
impulzy na ktoré špecifický cieľ reaguje

Obec Nižná
Olšava

Ohrozenie životného
Obecný úrad
prostredia pri nezlepšení
Nižná Olšava;
Spolupracujúci
Susedné obce z prístupu k jeho ochrane
partneri
regiónu; Orgány
štátnej správy

Väzba na nadradené a sektorálne
stratégie

Zvýšenie miery
separovania a
zhodnocovania
odpadov

Väzba na
nadradené
stratégie

Cieľová
hodnota

Väzba na ostatné ciele PHRSR

Očakávaný dopad
Predpokladaný
dopad na
cieľovú
skupinu

Stratégia

Väzba

Ciele

Väzba

Cieľová
skupina

PHSR PSK,
environmentálna
oblasť

priamo
podporuje
napĺňanie
cieľov v danej
oblasti

Zlepšenie
občianskej
vybavenosti a
bezpečnosti

posilňuje
napĺňanie
daného cieľa

obyvatelia
obce

zlepšenie
podmienok pre
život, zlepšenie
zdravia

Partnerská
dohoda 2021 2027 - Ekologické
Slovensko pre
budúce generácie

priamo
podporuje
napĺňanie
cieľov v danej
oblasti

Cieľová
hodnota

Väzba na
nadradené
stratégie

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu)
Názov
indikátora

Dátový set pre
Vstupná
Typ indikátora jeho
hodnota
monitorovanom

Zvýšenie podielu
separácie odpadu Výsledkový

evidencia OcÚ

20%

60% áno
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Špecifický cieľ 3

Doba realizácie

Partneri pre implementáciu
PHRSR
Hlavný
partner

2021 - 2030

Spolupracujúci Obecný úrad
partneri
Nižná Olšava

Väzba na nadradené a sektorálne
stratégie

Zníženie uhlíkovej
záťaže

Obec Nižná
Olšava

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy
impulzy na ktoré špecifický cieľ reaguje
Ohrozenie životného
prostredia pri nezlepšení
prístupu k jeho ochrane

Väzba na ostatné ciele PHRSR

Očakávaný dopad
Predpokladaný
dopad na
cieľovú
skupinu

Stratégia

Väzba

Ciele

Väzba

Cieľová
skupina

PHSR PSK,
environmentálna
oblasť

priamo
podporuje
napĺňanie
cieľov v danej
oblasti

Zlepšenie
občianskej
vybavenosti a
bezpečnosti

posilňuje
napĺňanie
daného cieľa

obyvatelia
obce

zlepšenie
podmienok pre
život, zlepšenie
zdravia

Partnerská
dohoda 2021 2027 - Ekologické
Slovensko pre
budúce generácie

priamo
podporuje
napĺňanie
cieľov v danej
oblasti

Cieľová
hodnota

Väzba na
nadradené
stratégie

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu)

PRIORITA

Názov
indikátora

Dátový set pre
Vstupná
Typ indikátora jeho
hodnota
monitorovanom

Podiel obecných
budov spĺňajúci
kritéria
energetickej
triedy A

výsledkový

evidencia OcÚ

50%

100% áno

Inovatívna a prepojená obec

STRATEGICKÝ
Efektívna a inovatívna správa obce
CIEĽ
Špecifický cieľ 1

Doba realizácie

Partneri pre implementáciu
PHRSR
Hlavný
partner

Efektívna správa
obce s využitím
participatívnych
nástrojov pri
plánovaní a
implementovaní
stratégií rozvoja

2021 - 2030

Obec Nižná
Olšava

Obecný úrad
Nižná Olšava;
Mimovládne
organizácie
Spolupracujúci
pôsobiace v
partneri
regióne; Aktívni
občania;
Orgány štátnej
správy

Väzba na nadradené a sektorálne
stratégie

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy
impulzy na ktoré špecifický cieľ reaguje

Bariéry pri získavaní prostriedkov z fondov EÚ
Ochota a odhodlanie obyvateľov spolupodieľať
sa na rozvoji obce
Nedostatok a nedostupnosť finančných zdrojov

Väzba na ostatné ciele PHRSR

Očakávaný dopad
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Stratégia

Väzba

PHSR PSK,
hospodárska
oblasť

priamo
podporuje
napĺňanie
cieľov v danej
oblasti

Partnerská
dohoda 2021 2027 - Podpora
budovania
inteligentných
regiónov a miest

priamo
podporuje
napĺňanie
cieľov v danej
oblasti

Ciele

Väzba

všetky ostatné
ciele

tento cieľ
prepája celú
stratégiu

Cieľová
skupina

Predpokladaný
dopad na
cieľovú
skupinu

obyvatelia
obce

zlepšenie
sebarealizácie,
zlepšenie
podmienok pre
život

Cieľová
hodnota

Väzba na
nadradené
stratégie

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu)

Špecifický cieľ 2

Názov
indikátora

Dátový set pre
Vstupná
Typ indikátora jeho
hodnota
monitorovanom

Pravidelnosť
hodnotenia
rozvojových
dokumentov

výsledkový

Evidencia OcÚ

0 1 krát ročne

Podiel
vytvorených
plánovacích a
rozvojových
dokumentov s
využitím
participatívnych
prvkov

výsledkový

Evidencia OcÚ

0

Poskytovanie
služieb verejnej
správy občanom

výsledkový

Evidencia OcÚ

0 3 služby

Doba realizácie

Partneri pre implementáciu
PHRSR
Hlavný
partner

Vytváranie
2021 - 2030
podmienok pre
inovatívne
a inteligentné
formy podnikania
v obci

áno

100% áno

áno

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy
impulzy na ktoré špecifický cieľ reaguje

Obec Nižná
Olšava

1.Nízky záujem firiem investovať
Obecný úrad
v menších obciach
Nižná Olšava;
Spolupracujúci Aktívni občania; 2.Absencia výrobných podnikov v obci
partneri
Zamestnávatelia 3.Absencia základných a doplnkových služieb
pôsobiaci v
regióne

Väzba na nadradené a sektorálne
stratégie

Väzba na ostatné ciele PHRSR

Očakávaný dopad
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Väzba

Ciele

Väzba

Cieľová
skupina

Predpokladaný
dopad na
cieľovú
skupinu

PHSR PSK,
hospodárska
oblasť

priamo
podporuje
napĺňanie
cieľov v danej
oblasti

Využitie
prírodného
a kultúrneho
dedičstva
v oblasti
podpory
cestovného
ruchu

Synergické
pôsobenie
cieľov

obyvatelia
obce

zlepšenie
sebarealizácie,
zlepšenie
podmienok pre
život

Partnerská
dohoda 2021 2027 SOCIÁLNE,
SPRAVODLIVÉ
A VZDELANÉ
SLOVENSKO

priamo
podporuje
napĺňanie
cieľov v danej
oblasti

potenciálni
investori

lepšie
podmienky pre
rozvoj
zamestnanosti

Cieľová
hodnota

Väzba na
nadradené
stratégie

Stratégia

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu)

PRIORITA

Názov
indikátora

Dátový set pre
Vstupná
Typ indikátora jeho
hodnota
monitorovanom

Vznik novej
prevádzky
(podniku) v obci

výsledkový

Evidencia OcÚ

2 áno

0

Inovatívna a prepojená obec

STRATEGICKÝ
Vytváranie moderných prepojení s okolitým svetom
CIEĽ
Špecifický cieľ 1

Doba realizácie

Partneri pre implementáciu
PHRSR
Hlavný
partner

2021 - 2023

Vytváranie
podmienok pre
zavádzanie
moderných
technológií
v oblasti
komunikácie

Obec Nižná
Olšava

Spolupracujúci Obecný úrad
partneri
Nižná Olšava

Väzba na nadradené a sektorálne
stratégie

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy
impulzy na ktoré špecifický cieľ reaguje

Nedostatočná infraštruktúra

Väzba na ostatné ciele PHRSR

Očakávaný dopad

Cieľová
skupina

Predpokladaný
dopad na
cieľovú
skupinu

Stratégia

Väzba

Ciele

Väzba

PHSR PSK,
hospodárska
oblasť

priamo
podporuje
napĺňanie
cieľov v danej
oblasti

Zlepšenie
občianskej
vybavenosti a
bezpečnosti

spolupodporuje obyvatelia
tento cieľ
obce

Partnerská
dohoda 2021 2027 - Podpora
digitálnej
pripojiteľnosti

zlepšenie
podmienok pre
život

priamo
podporuje
napĺňanie
cieľov v danej
oblasti
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Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu)

Špecifický cieľ 2

Názov
indikátora

Dátový set pre
Vstupná
Typ indikátora jeho
hodnota
monitorovanom

Pokrytie celej
obce
širokopásmovým
internetom

výsledkový

Doba realizácie

Partneri pre implementáciu
PHRSR
Hlavný
partner

2022 - 2024

80% áno

0

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy
impulzy na ktoré špecifický cieľ reaguje

Obec Nižná
Olšava

Obecný úrad
Malé možnosti rekreačno-športového vyžitia v
Nižná Olšava;
obci
Spolupracujúci
Susedné obce z
partneri
regiónu; Orgány
štátnej správy

Väzba na nadradené a sektorálne
stratégie

Napojenie obce
na regionálne a
nadregionálne
cyklotrasy

Evidencia OcÚ

Väzba na
nadradené
stratégie

Cieľová
hodnota

Väzba na ostatné ciele PHRSR

Stratégia

Väzba

Ciele

Väzba

PHSR PSK,
hospodárska
oblasť

priamo
podporuje
napĺňanie
cieľov v danej
oblasti

Podpora
turistickej
infraštruktúry

Synergické
pôsobenie
cieľov

Partnerská
dohoda 2021 2027 MOBILITA,
DOPRAVA,
PREPOJENOSŤ

priamo
podporuje
napĺňanie
cieľov v danej
oblasti

Očakávaný dopad

Cieľová
skupina

Predpokladaný
dopad na
cieľovú
skupinu

obyvatelia
obce

zlepšenie
podmienok pre
život, zlepšenie
dopravnej
situácie

turisti

lepšie
podmienky pre
trávenie
voľného času

Cieľová
hodnota

Väzba na
nadradené
stratégie

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu)

Špecifický cieľ 3
Vytváranie
podmienok pre
nízkouhlíkovú
osobnú prepravu

Názov
indikátora

Dátový set pre
Vstupná
Typ indikátora jeho
hodnota
monitorovanom

Vybudovaný
cyklochodník

výsledkový

Doba realizácie

Partneri pre implementáciu
PHRSR
Hlavný
partner

2021 - 2022

Evidencia OcÚ

Obec Nižná
Olšava

Spolupracujúci Obecný úrad
partneri
Nižná Olšava

0 3 km

áno

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy
impulzy na ktoré špecifický cieľ reaguje
Ohrozenie životného
prostredia pri nezlepšení
prístupu k jeho ochrane
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Väzba na nadradené a sektorálne
stratégie

Väzba na ostatné ciele PHRSR

Očakávaný dopad

Stratégia

Väzba

Ciele

Väzba

Cieľová
skupina

PHSR PSK,
hospodárska
oblasť

priamo
podporuje
napĺňanie
cieľov v danej
oblasti

Podpora
turistickej
infraštruktúry

Synergické
pôsobenie
cieľov

obyvatelia
obce

Partnerská
dohoda 2021 2027 MOBILITA,
priamo
DOPRAVA,
podporuje
PREPOJENOSŤ napĺňanie
a–
cieľov v daných
EKOLOGICKÉ
oblastiach
SLOVENSKO
PRE BUDÚCE
GENERÁCIE
Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu)
Názov
indikátora

Dátový set pre
Vstupná
Typ indikátora jeho
hodnota
monitorovanom

Vybudovanie
nabíjacej stanice
výsledkový
pre
elektroautomobily

PRIORITA

Evidencia OcÚ

Predpokladaný
dopad na
cieľovú
skupinu
zlepšenie
podmienok pre
život, zlepšenie
dopravnej
situácie,
zlepšenie
ovzdušia

návštevníci
obce

lepší prístup k
ekologických
technológiám,
zlepšenie
ovzdušia

Cieľová
hodnota

Väzba na
nadradené
stratégie

1 áno

0

Obec pre všetkých

STRATEGICKÝ
Obec atraktívna pre život
CIEĽ
Špecifický cieľ 1

Doba realizácie

Partneri pre implementáciu
PHRSR
Hlavný
partner

Zlepšenie
podmienok
a rozšírenie
priestorov pre
bývanie

2021 - 2030

Obec Nižná
Olšava

Obecný úrad
Nižná Olšava;
Rozvojové a
Spolupracujúci
konzultačné
partneri
agentúry,
Orgány štátnej
správy

Väzba na nadradené a sektorálne
stratégie

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy
impulzy na ktoré špecifický cieľ reaguje

Nedostatočná infraštruktúra
Nevyužitie prístupných
zdrojov pre rozvoj obce
vo všetkých smeroch

Väzba na ostatné ciele PHRSR

Očakávaný dopad
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Väzba

Ciele

Väzba

PHSR PSK,
hospodárska
oblasť

priamo
podporuje
napĺňanie
cieľov v danej
oblasti

Zlepšenie
občianskej
vybavenosti a
bezpečnosti

spolupodporuje obyvatelia
tento cieľ
obce

Partnerská
dohoda 2021 2027 - SOCIÁLNE,
SPRAVODLIVÉ
A VZDELANÉ
SLOVENSKO

priamo
podporuje
napĺňanie
cieľov v danej
oblasti

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu)
Dátový set pre
Názov
Vstupná
Typ indikátora jeho
indikátora
hodnota
monitorovanom
Skolaudované
byty nižšieho
výsledkový
Evidencia OcÚ
štandardu
Zrevitalizované
zelené plochy v
výsledkový
Evidencia OcÚ
obci

Špecifický cieľ 2

Predpokladaný
dopad na
cieľovú
skupinu

Cieľová
skupina

Stratégia

Pripravené
lokality pre IBV

výsledkový

Doba realizácie

Partneri pre implementáciu
PHRSR

Evidencia OcÚ

zlepšenie
podmienok pre
život

Väzba na
nadradené
stratégie

Cieľová
hodnota

12 áno

0

áno

0 1500 m2

1 áno

0

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy
impulzy na ktoré špecifický cieľ reaguje

Hlavný
partner

Obec Nižná
Olšava
Nedostatočná infraštruktúra
Nevyužitie prístupných
Obecný
úrad
2021 - 2030
zdrojov pre rozvoj obce
Spolupracujúci Nižná Olšava;
vo všetkých smeroch
partneri
Orgány štátnej
správy
Väzba na nadradené a sektorálne
Väzba na ostatné ciele PHRSR
Očakávaný dopad
stratégie
Predpokladaný
Cieľová
dopad na
Stratégia
Väzba
Ciele
Väzba
skupina
cieľovú
skupinu
Zlepšenie
podmienok pre
vzdelávanie,
kultúru a šport

PHSR PSK,
hospodárska
oblasť

Partnerská
dohoda 2021 2027 Regionálna a
miestna
infraštruktúra pre
pohybové aktivity
a voľný čas

priamo
podporuje
napĺňanie
cieľov v danej
oblasti

Zlepšenie
občianskej
vybavenosti a
bezpečnosti

spolupodporuje obyvatelia
tento cieľ
obce

zlepšenie
podmienok pre
život

priamo
podporuje
napĺňanie
cieľov v danej
oblasti
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Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu)

Špecifický cieľ 3

Názov
indikátora

Dátový set pre
Vstupná
Typ indikátora jeho
hodnota
monitorovanom

Obstarané nové
vybavenie MŠ a
ZŠ

výsledkový

Evidencia OcÚ

0

Zrekonštruované
výsledkový
priestory MŠ a ZŠ

Evidencia OcÚ

0 400 m2

Dobudované
kultúrnovýsledkový
športové centrum

Evidencia OcÚ

0

1 áno

Obstarané
materiálnotechnické
výsledkový
vybavenie pre
kultúrne inštitúcie
a spolky

Evidencia OcÚ

0

60 000 € áno

Doba realizácie

Partneri pre implementáciu
PHRSR
Hlavný
partner

2021 - 2030

Zlepšenie
občianskej
vybavenosti a
bezpečnosti

50 000 € áno

áno

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy
impulzy na ktoré špecifický cieľ reaguje

Obec Nižná
Olšava

Obecný úrad
Nižná Olšava;
Mimovládne
organizácie
Spolupracujúci
pôsobiace v
partneri
regióne; Aktívni
občania;
Orgány štátnej
správy

Väzba na nadradené a sektorálne
stratégie

Väzba na
nadradené
stratégie

Cieľová
hodnota

Nedostatočná infraštruktúra
Nevyužitie prístupných
zdrojov pre rozvoj obce
vo všetkých smeroch

Väzba na ostatné ciele PHRSR

Očakávaný dopad
Predpokladaný
dopad na
cieľovú
skupinu

Cieľová
skupina

Stratégia

Väzba

Ciele

Väzba

PHSR PSK,
hospodárska
oblasť

priamo
podporuje
napĺňanie
cieľov v danej
oblasti

Zlepšenie
podmienok
a rozšírenie
priestorov pre
bývanie

spolupodporuje obyvatelia
tento cieľ
obce

Partnerská
dohoda 2021 2027 - Prevencia
negatívnych
spoločenských
javov a
vytváranie
bezpečného
fyzického
prostredia obcí,
miest
a regiónov

priamo
podporuje
napĺňanie
cieľov v danej
oblasti

zlepšenie
podmienok pre
život

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu)
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PRIORITA

Názov
indikátora

Dátový set pre
Vstupná
Typ indikátora jeho
hodnota
monitorovanom

Dĺžka
vybudovanej
novej miestnej
komunikácie

výsledkový

Evidencia OcÚ

0 200 m

áno

Dĺžka
vybudovaného
nového chodníka

výsledkový

Evidencia OcÚ

0 300 m

áno

Zrekonštruovaný
dom nádeje

výsledkový

Evidencia OcÚ

0

1 áno

Vybudované
detské ihrisko

výsledkový

Evidencia OcÚ

0

1 áno

Vybudované
workoutové
ihrisko

výsledkový

Evidencia OcÚ

0

1 áno

Vybudovaný
prechod pre
chodcov

výsledkový

Evidencia OcÚ

0

1 áno

Zrekonštruované
výsledkový
verejné osvetlenie

Evidencia OcÚ

0

100% áno

Obstarané
moderné
vybavenie pre
DHZ

výsledkový

Evidencia OcÚ

0

10 000 € áno

Vybudovaný
kamerový a
varovný systém

výsledkový

Evidencia OcÚ

0

1 áno

Cieľová
hodnota

Väzba na
nadradené
stratégie

Obec pre všetkých

STRATEGICKÝ
Obec atraktívna pre návštevníkov
CIEĽ
Špecifický cieľ 1

Doba realizácie

Partneri pre implementáciu
PHRSR
Hlavný
partner

Podpora
turistickej
infraštruktúry

2021 - 2030

Obec Nižná
Olšava

Obecný úrad
Nižná Olšava;
Mimovládne
organizácie
pôsobiace v
Spolupracujúci regióne;
partneri
Subjekty
pôsobiace v
cestovnom ruchu
v regióne;
Orgány štátnej
správy

Väzba na nadradené a sektorálne
stratégie

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy
impulzy na ktoré špecifický cieľ reaguje

Nedostatočný rozvoj turistických aktivít v okolí
obce
Nedostatočné využívanie daností pre rozvoj
turizmu a agroturizmu
Malé možnosti rekreačno-športového vyžitia v
obci

Väzba na ostatné ciele PHRSR

Očakávaný dopad
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Stratégia

PHSR PSK,
hospodárska
oblasť

Cieľová
skupina

Väzba

Ciele

Väzba

priamo
podporuje
napĺňanie
cieľov v danej
oblasti

Využitie
prírodného
a kultúrneho
dedičstva
v oblasti
podpory
cestovného
ruchu

spolupodporuje
turisti
tento cieľ

Partnerská
dohoda 2021 2027 priamo
Zlepšovanie
podporuje
manažmentu,
napĺňanie
služieb a
cieľov v danej
infraštruktúry
oblasti
podporujúcich
udržateľný CR
Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu)
Dátový set pre
Názov
Vstupná
Typ indikátora jeho
indikátora
hodnota
monitorovanom

Špecifický cieľ 2

Cieľová
hodnota

Predpokladaný
dopad na
cieľovú
skupinu

lepšie možnosti
v oblasti
turizmu

Väzba na
nadradené
stratégie

Vytvorená
prevádzka v
cestovnom ruchu

výsledkový

Evidencia OcÚ

0

1 áno

Osadené
turistické
značenie

výsledkový

Evidencia OcÚ

0

1 áno

Vydaný
propagačný
materiál

výsledkový

Evidencia OcÚ

0

3 áno

Osadené prvky
drobnej
výsledkový
architektúry
(lavičky, altánky)

Evidencia OcÚ

0

3 áno

Doba realizácie

Partneri pre implementáciu
PHRSR
Hlavný
partner

Využitie
prírodného a
2021 - 2030
kultúrneho
dedičstva v oblasti
podpory
cestovného ruchu

Obec Nižná
Olšava

Obecný úrad
Nižná Olšava;
Mimovládne
organizácie
pôsobiace v
Spolupracujúci regióne;
partneri
Subjekty
pôsobiace v
cestovnom ruchu
v regióne;
Susedné obce z
regiónu

Väzba na nadradené a sektorálne
stratégie

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy
impulzy na ktoré špecifický cieľ reaguje

Nedostatočný rozvoj turistických aktivít v okolí
obce
Nedostatočné využívanie daností pre rozvoj
turizmu a agroturizmu
Malé možnosti rekreačno-športového vyžitia v
obci

Väzba na ostatné ciele PHRSR

Očakávaný dopad
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Stratégia

Cieľová
skupina

Väzba

Ciele

Väzba

PHSR PSK,
hospodárska
oblasť

priamo
podporuje
napĺňanie
cieľov v danej
oblasti

Využitie
prírodného
a kultúrneho
dedičstva
v oblasti
podpory
cestovného
ruchu

spolupodporuje
turisti
tento cieľ

Partnerská
dohoda 2021 2027 Zlepšovanie
manažmentu,
služieb a
infraštruktúry
podporujúcich
udržateľný
cestovný ruch

priamo
podporuje
napĺňanie
cieľov v danej
oblasti

Predpokladaný
dopad na
cieľovú
skupinu

lepšie možnosti
v oblasti
turizmu

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu)
Názov
indikátora

Dátový set pre
Vstupná
Typ indikátora jeho
hodnota
monitorovanom

Počet
podporených
spolkov/súborov

výsledkový

Evidencia OcÚ

0 1/rok

áno

Zorganizovanie
podujatia

výsledkový

Evidencia OcÚ

0 4/rok

áno

Osadenie
informačnej
výsledkový
turistickej
tabule/infokiosku

Evidencia OcÚ

0

Cieľová
hodnota

Väzba na
nadradené
stratégie

1 áno

3.4. Strategický prístup pre dosiahnutie vízie a hlavného cieľa, priorít a systému cieľov PHRSR

Vzhľadom na to, že silné stránky obce prevažujú nad slabými a príležitosti nad hrozbami bola zvolená
OFENZÍVNA STRATÉGIA rozvoja s tým, že obec bude stavať na identifikovaných silných stránkach
a využité budú identifikované príležitosti. Využité budú SMART prvky.
Koncept smart (inteligentného/rozumného) rozvoja ako jadro PHRSR je predovšetkým koncept
integrujúci rôzne politiky a aktivity samosprávy a jej sociálno-ekonomických partnerov, inovatívne
prístupy zamerané na riešenie čiastkových problémov rozvoja obce, interaktívnejšie, citlivejšie a na
problémy lepšie reagujúce spravovanie obce, bezpečnejšie verejné priestory a uspokojenie potrieb
všetkých obyvateľov, podnikateľov a iných subjektov naprieč vekovými a sociálnymi skupinami. Preto,
všetky „smart“ aktivity budú navrhnuté s tým, aby reagovali na špecifické výzvy ako aj špecifiká skupín
obyvateľov, ktoré budú využívať tieto riešenia takými spôsobmi, ktoré vedú k ich vyššej kvalite života
ako cieľovej kvalite smart obce.
3.5. Partneri pre implementáciu PHRSR a stratégia ich zapojenia

Prehľad partnerov pre implementáciu PHRSR:
1. Obecný úrad Nižná Olšava – výkonný orgán, administratívny orgán
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2. Mimovládne organizácie pôsobiace v regióne – konzultačný a poradný orgán pri implementácii
špecifických nástrojov PHSR
3. Aktívni občania - konzultačný a poradný orgán pri implementácii špecifických nástrojov PHSR
4. Subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu v regióne – zapojené pri príprave a realizácii nástrojov
v oblasti cestovného ruchu
5. Rozvojové a konzultačné agentúry – konzultácia možností získania nenávratných zdrojov pre
implementáciu nástrojov
6. Zamestnávatelia pôsobiaci v regióne – spolupráca pri implementácii nástrojov v oblasti
zamestnanosti a podnikateľského prostredia
7. Susedné obce z regiónu – spolupráca pri implementácii nástrojov s presahom územia
(infraštruktúra, cestovný ruch)
8. Orgány štátnej správy a regionálnej samosprávy – spolupráca a konzultácie pri realizácii
a implementácií nástrojov
4. Implementačný plán a plán monitorovania
4.1. Nástroje na implementáciu stratégie
Špecifický cieľ

Nástroje (opatrenia/aktivity/investície/programy/projekty) na dosiahnutie špecifického cieľa
Identifikácia
nástroja

Efektívne
hospodárenie s
vodou krajine,
vrátane
vybudovania,
obnovy a údržby
infraštruktúry
pre zásobovanie
pitnou vodou a Vybudovanie
odvod
splaškovej
odpadovej vody kanalizácie
s
minimalizáciou
negatívnych
dopadov
na
životné
prostredie

Charakteristika

Jedná sa o vybudovanie splaškovej kanalizácie, vrátane domových prípojok

Význam
nástroja pre
naplnenie cieľa

kľúčový

Kľúčoví
partneri
úloha

Obecný úrad - administratívne a technické zabezpečenie
Orgány štátnej správy - povoľovacie konanie

a ich

Čas
implementácie
nástroja

2022 - 2025

Druh
zdroja
Potreba zdrojov
pre
implementáciu
nástroja
finančný

Potrebný
objem

Možnosti
pokrytia
potreby

1,9 mil. €

OP Slovensko,
vlastné zdroje

Inštitucionálna

Organizačná/procesná

Podmienenosť
Implementácia
efektívnosti
si Implementácia nástroja
využitia daného nástroja
nevyžaduje zmeny v si nevyžaduje zmeny v
nástroja
inštitucionálnom
organizačnom rámci
rámci

Väzba
rozpočet

na

programový

Program - Životné prostredie

Informačná

Implementácia
nástroja
si
nevyžaduje
špecifické
údaje
alebo
tzv. inovačné
know-how.

Implementácia
iného nástroja

Efektívna
implementácia
si nevyžaduje
nasadenie
ďalšieho
nástroja.
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Identifikácia
nástroja

Charakteristika

Jedná sa o Dobudovanie a rekonštrukcia siete dažďovej kanalizácie, vrátane
uličných vpustov

Význam
nástroja pre
naplnenie cieľa

kľúčový

Kľúčoví
partneri
úloha

Obecný úrad - administratívne a technické zabezpečenie
Orgány štátnej správy - povoľovacie konanie

a ich

Čas
implementácie
nástroja

2022 - 2027

Druh
zdroja

Dobudovanie a
rekonštrukcia
siete dažďovej
kanalizácie

Potreba zdrojov
pre
implementáciu
nástroja
finančný

Potrebný
objem

Možnosti
pokrytia
potreby

300 tis. €

OP Slovensko,
Program - Životné prostredie
vlastné zdroje

Inštitucionálna

Organizačná/procesná

Podmienenosť
Implementácia
efektívnosti
si Implementácia nástroja
využitia daného nástroja
nevyžaduje zmeny v si nevyžaduje zmeny v
nástroja
inštitucionálnom
organizačnom rámci
rámci

Identifikácia
nástroja

Údržba a
rozširovanie siete
vodovodu

Väzba
rozpočet

na

Informačná

Implementácia
nástroja
si
nevyžaduje
špecifické
údaje
alebo
tzv. inovačné
know-how.

programový

Implementácia
iného nástroja

Efektívna
implementácia
si nevyžaduje
nasadenie
ďalšieho
nástroja.

Charakteristika

Jedná sa o Údržbu a rozširovanie siete vodovodu v nových lokalitách pre IBV

Význam
nástroja pre
naplnenie cieľa

kľúčový

Kľúčoví
partneri
úloha

Obecný úrad - administratívne a technické zabezpečenie
Orgány štátnej správy - povoľovacie konanie

a ich

Čas
implementácie
nástroja

2023 - 2030

Druh
zdroja
Potreba zdrojov
pre
implementáciu
nástroja
finančný

Potrebný
objem

Možnosti
pokrytia
potreby

800 000 €

OP Slovensko,
vlastné zdroje

Väzba
rozpočet

na

programový

Program - Životné prostredie
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Inštitucionálna

Organizačná/
procesná

Podmienenosť
Implementácia
efektívnosti
si Implementácia nástroja
využitia daného nástroja
nevyžaduje zmeny v si nevyžaduje zmeny v
nástroja
inštitucionálnom
organizačnom rámci
rámci

Identifikácia
nástroja

Efektívna
implementácia
si nevyžaduje
nasadenie
ďalšieho
nástroja.

Charakteristika

Význam
nástroja pre
naplnenie cieľa

kľúčový

Kľúčoví
partneri
úloha

Obecný úrad - administratívne a technické zabezpečenie
Orgány štátnej správy - povoľovacie konanie

a ich

2021 - 2030

Druh
zdroja
Potreba zdrojov
pre
implementáciu
nástroja
finančný

Potrebný
objem

Možnosti
pokrytia
potreby

150 tis. €

OP Slovensko,
Program - Životné prostredie
vlastné zdroje

Inštitucionálna

Organizačná/procesná

Podmienenosť
Implementácia
efektívnosti
si Implementácia nástroja
využitia daného nástroja
nevyžaduje zmeny v si nevyžaduje zmeny v
nástroja
inštitucionálnom
organizačnom rámci
rámci

Špecifický cieľ

Implementácia
nástroja
si
nevyžaduje
špecifické
údaje
alebo
tzv. inovačné
know-how.

Implementácia
iného nástroja

Jedná sa o vybudovanie protipovodňových opatrení na vodnom toku aj mimo
neho - napríklad suché poldre, regulácia koryta, hrádzky na horských
bystrinách, odrážky na lesných cestách, zasakávacie jamy a iné protipovodňové
opatrenia

Čas
implementácie
nástroja

Protipovodňové
opatrenia na
vodnom toku aj
mimo neho

Informačná

Väzba
rozpočet

na

Informačná

Implementácia
nástroja
si
nevyžaduje
špecifické
údaje
alebo
tzv. inovačné
know-how.

programový

Implementácia
iného nástroja

Efektívna
implementácia
si nevyžaduje
nasadenie
ďalšieho
nástroja.

Nástroje (opatrenia/aktivity/investície/programy/projekty) na dosiahnutie špecifického cieľa
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Identifikácia
nástroja

Charakteristika

Jedná sa o realizáciu aktivít, ako vybudovanie zberného dvora, stojísk pre
kontajnery, zariadenia pre zhodnocovanie BRO, zefektívnenie zberu KO a
podobne

Význam
nástroja pre
naplnenie cieľa

kľúčový

Kľúčoví
partneri
úloha

Obecný úrad - administratívne a technické zabezpečenie
Orgány štátnej správy - povoľovacie konanie

a ich

Čas
implementácie
nástroja

Zvýšenie miery
separovania a
zhodnocovania
Vytvorenie
odpadov
lepších
podmienok na
separáciu odpadu

2021 - 2030

Druh
zdroja
Potreba zdrojov
pre
implementáciu
nástroja
finančný

Potrebný
objem

Možnosti
pokrytia
potreby

400 tis. €

OP Slovensko, Program - Životné prostredie
vlastné zdroje

Inštitucionálna

Organizačná/procesná

Podmienenosť
Implementácia
efektívnosti
si Implementácia nástroja
využitia daného nástroja
nevyžaduje
zmeny
v si nevyžaduje zmeny v
nástroja
inštitucionálnom
organizačnom rámci
rámci

Špecifický cieľ

na

Informačná

Implementácia
nástroja
si
nevyžaduje
špecifické
údaje
alebo
tzv. inovačné
know-how.

programový

Implementácia
iného nástroja

Efektívna
implementácia
si nevyžaduje
nasadenie
ďalšieho
nástroja.

Nástroje (opatrenia/aktivity/investície/programy/projekty) na dosiahnutie špecifického cieľa
Identifikácia
nástroja

Zníženie
uhlíkovej záťaže

Väzba
rozpočet

Znižovanie
energetickej
náročnosti
obecných budov

Charakteristika

Jedná sa o rekonštrukciu a zvýšenie energetickej efektívnosti obecných budov,
vrátane zefektívnenia vykurovacích systémov, osvetlenia, prípravyTUV a
podobne.

Význam
nástroja pre
naplnenie cieľa

kľúčový

Kľúčoví
partneri
úloha

Obecný úrad - administratívne a technické zabezpečenie
Orgány štátnej správy - povoľovacie konanie

a ich

Čas
implementácie
nástroja

2021 - 2030

Potreba zdrojov Druh
pre
zdroja
implementáciu
nástroja
finančný

Potrebný
objem

Možnosti
pokrytia
potreby

Väzba
rozpočet

na

programový

260 tis. €
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Program - Správa obecných
OP Slovensko, budov
vlastné zdroje

Inštitucionálna

Organizačná/procesná

Podmienenosť
Implementácia
efektívnosti
si Implementácia nástroja
využitia daného nástroja
nevyžaduje zmeny v si nevyžaduje zmeny v
nástroja
inštitucionálnom
organizačnom rámci
rámci

Špecifický cieľ

Implementácia
nástroja
si
nevyžaduje
špecifické
údaje
alebo
tzv. inovačné
know-how.

Implementácia
iného nástroja

Efektívna
implementácia
si nevyžaduje
nasadenie
ďalšieho
nástroja.

Nástroje (opatrenia/aktivity/investície/programy/projekty) na dosiahnutie špecifického cieľa
Identifikácia
nástroja

Charakteristika

Jedná sa o Monitoring a evalvácia rozvojových dokumentov obce s využitím
SMART riešení

Význam
nástroja pre
naplnenie cieľa

doplnkový, zabezpečujúci synergiu ostatných cieľov

Kľúčoví
partneri
úloha

Obecný úrad - administratívne a technické zabezpečenie
a ich Aktívni obyvatelia - participácia pri monitoringu a evaluácii s využitím SMART
riešení

Čas
implementácie
nástroja
Efektívna
správa obce s
využitím
participatívnych
nástrojov
pri
plánovaní
a
implementovaní
stratégií rozvoja

Informačná

Monitoring a
evalvácia
rozvojových
dokumentov obce

2021 - 2030

Druh
zdroja
Potreba zdrojov
pre
implementáciu
finančný,
nástroja
ľudský

Potrebný
objem

Možnosti
pokrytia
potreby

Organizačná/procesná

Podmienenosť
efektívnosti
Implementácia
využitia daného nástroja
si Implementácia nástroja
nástroja
nevyžaduje zmeny v si nevyžaduje zmeny v
inštitucionálnom
organizačnom rámci
rámci

Charakteristika

na

programový

50
tis.
€,
OP Slovensko,
min. 10 %
Program - Manažment a správa
vlastné zdroje
obyvateľov
obce

Inštitucionálna

Identifikácia
nástroja

Väzba
rozpočet

Informačná

Implementácia
iného nástroja

Implementácia
nástroja
si
nevyžaduje
špecifické
údaje
alebo
tzv. inovačné
know-how.

Efektívna
implementácia
si nevyžaduje
nasadenie
ďalšieho
nástroja.

Jedná sa o Zavádzanie participatívnych prvkov do správy vecí verejných najmä pri tvorbe rozvojových dokumentov a rozpočtov
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Význam
nástroja pre
naplnenie cieľa

Kľúčoví
partneri
úloha

Obecný úrad - administratívne a technické zabezpečenie
a ich Aktívni obyvatelia, Mimovládne organizácie - participácia pri monitoringu a
evaluácii s využitím SMRT riešení

Čas
implementácie
nástroja

Zavádzanie
participatívnych
prvkov do správy
vecí verejných najmä pri tvorbe
rozvojových
dokumentov a
rozpočtov

doplnkový, zabezpečujúci synergiu ostatných cieľov

2021 - 2030

Druh
zdroja
Potreba zdrojov
pre
implementáciu
finančný,
nástroja
ľudský

Potrebný
objem

Možnosti
pokrytia
potreby

Organizačná/procesná

Podmienenosť
Implementácia
efektívnosti
si Implementácia nástroja
využitia daného nástroja
nevyžaduje
zmeny
v si nevyžaduje zmeny v
nástroja
inštitucionálnom
organizačnom rámci
rámci

programový

Informačná

Implementácia
nástroja
si
nevyžaduje
špecifické
údaje
alebo
tzv. inovačné
know-how.

Implementácia
iného nástroja

Efektívna
implementácia
si nevyžaduje
nasadenie
ďalšieho
nástroja.

Charakteristika

Jedná sa o Zabezpečenie všetkých dostupných služieb pre obyvateľov prenesené a originálne kompetencie, vrátane TSP, komunitných služieb a
podobne

Význam
nástroja pre
naplnenie cieľa

kľúčový

Kľúčoví
partneri
úloha
Zabezpečenie
všetkých
dostupných
služieb pre
obyvateľov

na

50
tis.
€,
OP Slovensko, Program - Manažment a správa
min. 20 %
vlastné zdroje
obce
obyvateľov

Inštitucionálna

Identifikácia
nástroja

Väzba
rozpočet

a ich Obecný úrad - administratívne a technické zabezpečenie

Čas
implementácie
nástroja

2021 - 2030

Potreba zdrojov Druh
zdroja
pre
implementáciu
nástroja
finančný
Podmienenosť
efektívnosti

Potrebný
objem

Možnosti
pokrytia
potreby

500 tis. €

OP Slovensko, Program - Manažment a správa
vlastné zdroje
obce

Inštitucionálna

Organizačná/procesná

Väzba
rozpočet

na

Informačná

programový

Implementácia
iného nástroja
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využitia daného
nástroja
Implementácia
Implementácia
nástroja
si
nástroja
si Implementácia nástroja nevyžaduje
nevyžaduje zmeny v si nevyžaduje zmeny v špecifické
inštitucionálnom
organizačnom rámci
údaje
alebo
rámci
tzv. inovačné
know-how.

Špecifický cieľ

Nástroje (opatrenia/aktivity/investície/programy/projekty) na dosiahnutie špecifického cieľa
Identifikácia
nástroja

Charakteristika

Jedná sa o Podporu vytvárania podmienok pre otváranie prevádzok a
zakladanie podnikov v obci, vrátane sociálnych podnikov, či už samotnou
obcou, alebo inými záujemcami

Význam
nástroja pre
naplnenie cieľa

kľúčový

Kľúčoví
partneri
úloha

Obecný
úrad
administratívne
a
technické
zabezpečenie
Zamestnávatelia z regiónu - spolupodieľanie sa na implementácii nástroja

a ich

Čas
implementácie
nástroja
Vytváranie
podmienok pre Podpora
inovatívne
a vytvárania
inteligentné
podmienok pre
formy
otváranie
podnikania
v prevádzok a
obci
zakladanie
podnikov v obci,
vrátane
sociálnych
podnikov

2021 - 2030

Druh
zdroja
Potreba zdrojov
pre
implementáciu
nástroja
finančný

Potrebný
objem

Možnosti
pokrytia
potreby

500 tis. €

OP Slovensko, Program - Manažment a správa
obce
vlastné zdroje

Inštitucionálna

Organizačná/procesná

Podmienenosť
Implementácia
efektívnosti
si Implementácia nástroja
využitia daného nástroja
nevyžaduje zmeny v si nevyžaduje zmeny v
nástroja
inštitucionálnom
organizačnom rámci
rámci

Špecifický cieľ

Efektívna
implementácia
si nevyžaduje
nasadenie
ďalšieho
nástroja.

Väzba
rozpočet

na

Informačná

Implementácia
nástroja
si
nevyžaduje
špecifické
údaje
alebo
tzv. inovačné
know-how.

programový

Implementácia
iného nástroja

Efektívna
implementácia
si nevyžaduje
nasadenie
ďalšieho
nástroja.

Nástroje (opatrenia/aktivity/investície/programy/projekty) na dosiahnutie špecifického cieľa

Vytváranie
Identifikácia
podmienok pre nástroja

Charakteristika

Jedná sa o Zvyšovanie pokrytia širokopásmovým internetom, prípadne Wifi
internet
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zavádzanie
moderných
technológií
oblasti
komunikácie

Význam
nástroja pre
naplnenie cieľa

v

Kľúčoví
partneri
úloha

kľúčový

a ich Obecný úrad - administratívne a technické zabezpečenie

Čas
implementácie
nástroja

2023 - 2030

Druh
zdroja
Zvyšovanie
pokrytia
širokopásmovým
internetom

Potreba zdrojov
pre
implementáciu
nástroja
finančný

Potrebný
objem

Možnosti
pokrytia
potreby

100 tis. €

OP Slovensko, Program - Manažment a správa
vlastné zdroje
obce

Inštitucionálna

Organizačná/procesná

Podmienenosť
Implementácia
efektívnosti
si Implementácia nástroja
využitia daného nástroja
nevyžaduje
zmeny
v si nevyžaduje zmeny v
nástroja
inštitucionálnom
organizačnom rámci
rámci

Špecifický cieľ

na

Informačná

Implementácia
nástroja
si
nevyžaduje
špecifické
údaje
alebo
tzv. inovačné
know-how.

programový

Implementácia
iného nástroja

Efektívna
implementácia
si nevyžaduje
nasadenie
ďalšieho
nástroja.

Nástroje (opatrenia/aktivity/investície/programy/projekty) na dosiahnutie špecifického cieľa
Identifikácia
nástroja

Napojenie obce
na regionálne a
nadregionálne
cyklotrasy

Väzba
rozpočet

Vybudovanie
cyklochodníka a
jeho napojenie na
regionálne a
nadregionálne
cyklotrasy

Charakteristika

Jedná sa o Vybudovanie cyklochodníka a jeho napojenie na regionálne a
nadregionálne cyklotrasy

Význam
nástroja pre
naplnenie cieľa

kľúčový

Kľúčoví
partneri
úloha

Obecný
úrad
administratívne
a
technické
zabezpečenie
a ich Susedné
obce
z
regiónu
–
spolupráca
pri
implementácii
Subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu v regióne – príprava a realizácia

Čas
implementácie
nástroja

2021 - 2024

Potreba zdrojov Druh
pre
zdroja
implementáciu
nástroja
finančný

Potrebný
objem

Možnosti
pokrytia
potreby

Väzba
rozpočet

na

programový

1,5 mil. €
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Program - Manažment a správa
OP Slovensko, obce
vlastné zdroje

Inštitucionálna

Organizačná/procesná

Podmienenosť
Implementácia
efektívnosti
si Implementácia nástroja
využitia daného nástroja
nevyžaduje zmeny v si nevyžaduje zmeny v
nástroja
inštitucionálnom
organizačnom rámci
rámci

Špecifický cieľ

Efektívna
implementácia
si nevyžaduje
nasadenie
ďalšieho
nástroja.

Charakteristika

Jedná sa o Budovanie nabíjacích staníc pre elektroautomobily, prípadne inej
potrebnej infraštruktúry

Význam
nástroja pre
naplnenie cieľa

kľúčový

Kľúčoví
partneri
úloha

a ich Obecný úrad - administratívne a technické zabezpečenie

Čas
implementácie
nástroja
Vytváranie
podmienok pre
Budovanie
nízkouhlíkovú
nabíjacích staníc
osobnú
pre
prepravu
elektroautomobily

2021 - 2025

Potreba zdrojov Druh
zdroja
pre
implementáciu
nástroja

Potrebný
objem

Inštitucionálna

Podmienenosť
efektívnosti
využitia daného
nástroja

Zlepšenie
podmienok

Implementácia
nástroja
si
nevyžaduje
špecifické
údaje
alebo
tzv. inovačné
know-how.

Implementácia
iného nástroja

Nástroje (opatrenia/aktivity/investície/programy/projekty) na dosiahnutie špecifického cieľa
Identifikácia
nástroja

Špecifický cieľ

Informačná

Možnosti
pokrytia
potreby

Väzba
rozpočet

na

programový

Program - Manažment a správa
obce
Organizačná/procesná

Implementácia
nástroja
si Implementácia nástroja
nevyžaduje zmeny v si nevyžaduje zmeny v
inštitucionálnom
organizačnom rámci
rámci

Informačná

Implementácia
iného nástroja

Implementácia
nástroja
si
nevyžaduje
špecifické
údaje
alebo
tzv. inovačné
know-how.

Efektívna
implementácia
si nevyžaduje
nasadenie
ďalšieho
nástroja.

Nástroje (opatrenia/aktivity/investície/programy/projekty) na dosiahnutie špecifického cieľa

Identifikácia
a nástroja

Charakteristika

Jedná sa o Výstavbu bytov nižšieho štandardu - nájomné byty
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rozšírenie
priestorov
bývanie

pre

Význam
nástroja pre
naplnenie cieľa

kľúčový

Kľúčoví
partneri
úloha

Obecný úrad - administratívne a technické zabezpečenie
Orgány štátnej správy - schvaľovacie konanie

a ich

Čas
implementácie
nástroja

2021 - 2026

Druh
zdroja
Výstavba bytov
nižšieho
štandardu

Potreba zdrojov
pre
implementáciu
nástroja
finančný

Potrebný
objem

Možnosti
pokrytia
potreby

800 tis. €

OP Slovensko,
Program - Bývanie
vlastné zdroje

Inštitucionálna

Organizačná/procesná

Podmienenosť
Implementácia
efektívnosti
si Implementácia nástroja
využitia daného nástroja
nevyžaduje zmeny v si nevyžaduje zmeny v
nástroja
inštitucionálnom
organizačnom rámci
rámci

Identifikácia
nástroja

Revitalizácia
parku a ostatných
zelených plôch v
obci

Väzba
rozpočet

na

Informačná

Implementácia
nástroja
si
nevyžaduje
špecifické
údaje
alebo
tzv. inovačné
know-how.

programový

Implementácia
iného nástroja

Efektívna
implementácia
si nevyžaduje
nasadenie
ďalšieho
nástroja.

Charakteristika

Jedná sa o Revitalizácia parku a ostatných zelených plôch v obci

Význam
nástroja pre
naplnenie cieľa

kľúčový

Kľúčoví
partneri
úloha

Obecný úrad - administratívne a technické zabezpečenie
Aktívni občania - spolupráca pri implementácii

a ich

Čas
implementácie
nástroja

2021 - 2030

Druh
Potreba zdrojov zdroja
pre
implementáciu
nástroja
finančný
Podmienenosť
efektívnosti

Potrebný
objem

Možnosti
pokrytia
potreby

100 tis. €

OP Slovensko,
vlastné zdroje

Inštitucionálna

Organizačná/procesná

Väzba
rozpočet

na

programový

Program - Bývanie

Informačná

Implementácia
iného nástroja
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využitia daného
nástroja
Implementácia
Implementácia
nástroja
si
nástroja
si Implementácia nástroja nevyžaduje
nevyžaduje zmeny v si nevyžaduje zmeny v špecifické
inštitucionálnom
organizačnom rámci
údaje
alebo
rámci
tzv. inovačné
know-how.

Identifikácia
nástroja

Charakteristika

Jedná sa o Podpora a rozširovanie IBV, vrátane budovania inžinierskych sietí v
nových lokalitách

Význam
nástroja pre
naplnenie cieľa

kľúčový

Kľúčoví
partneri
úloha

a ich Obecný úrad - administratívne a technické zabezpečenie

Čas
implementácie
nástroja

2021 - 2030

Druh
zdroja
Podpora a
rozširovanie IBV,
vrátane
budovania
inžinierskych sietí

Potreba zdrojov
pre
implementáciu
nástroja
finančný

Potrebný
objem

Možnosti
pokrytia
potreby

1 mil. €

OP Slovensko,
Program - Bývanie
vlastné zdroje

Inštitucionálna

Organizačná/procesná

Podmienenosť
Implementácia
efektívnosti
si Implementácia nástroja
využitia daného nástroja
nevyžaduje zmeny v si nevyžaduje zmeny v
nástroja
inštitucionálnom
organizačnom rámci
rámci

Špecifický cieľ

Efektívna
implementácia
si nevyžaduje
nasadenie
ďalšieho
nástroja.

Väzba
rozpočet

na

Informačná

Implementácia
nástroja
si
nevyžaduje
špecifické
údaje
alebo
tzv. inovačné
know-how.

programový

Implementácia
iného nástroja

Efektívna
implementácia
si nevyžaduje
nasadenie
ďalšieho
nástroja.

Nástroje (opatrenia/aktivity/investície/programy/projekty) na dosiahnutie špecifického cieľa
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Identifikácia
nástroja

Charakteristika

Jedná sa o Zlepšenie podmienok pre vzdelávanie v MŠ a ZŠ - stavebnotechnické úpravy, obstaranie vybavenia, skvalitňovanie personálneho
zabezpečenia

Význam
nástroja pre
naplnenie cieľa

kľúčový

Kľúčoví
partneri
úloha

Obecný úrad - administratívne a technické zabezpečenie
Orgány štátnej správy - schvaľovacie konanie

a ich

Čas
implementácie
nástroja

2021 - 2030

Druh
zdroja
Zlepšenie
podmienok pre
vzdelávanie v MŠ
a ZŠ

Potreba zdrojov
pre
implementáciu
nástroja
finančný

Potrebný
objem

Možnosti
pokrytia
potreby

400 tis. €

OP Slovensko, Program - Školstvo
vlastné zdroje

Inštitucionálna
Zlepšenie
podmienok pre
vzdelávanie,
kultúru a šport

Organizačná/procesná

Podmienenosť
Implementácia
efektívnosti
si Implementácia nástroja
využitia daného nástroja
nevyžaduje
zmeny
v si nevyžaduje zmeny v
nástroja
inštitucionálnom
organizačnom rámci
rámci

Identifikácia
nástroja

Dobudovanie
kultúrno športového centra

Väzba
rozpočet

na

Informačná

Implementácia
nástroja
si
nevyžaduje
špecifické
údaje
alebo
tzv. inovačné
know-how.

programový

Implementácia
iného nástroja

Efektívna
implementácia
si nevyžaduje
nasadenie
ďalšieho
nástroja.

Charakteristika

Jedná sa o Dobudovanie kultúrno - športového centra v obci a doplnenie jeho
vybavenia

Význam
nástroja pre
naplnenie cieľa

kľúčový

Kľúčoví
partneri
úloha

Obecný úrad - administratívne a technické zabezpečenie
Aktívni občania - spolupráca pri implementácii

a ich

Čas
implementácie
nástroja

2021 - 2025

Druh
Potreba zdrojov zdroja
pre
implementáciu
nástroja
finančný

Potrebný
objem

Možnosti
pokrytia
potreby

Väzba
rozpočet

200 tis. €

OP Slovensko,
vlastné zdroje

Program - Kultúra

na

programový
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Inštitucionálna

Organizačná/procesná

Podmienenosť
Implementácia
efektívnosti
si Implementácia nástroja
využitia daného nástroja
nevyžaduje zmeny v si nevyžaduje zmeny v
nástroja
inštitucionálnom
organizačnom rámci
rámci

Identifikácia
nástroja

Význam
nástroja pre
naplnenie cieľa

doplnkový

Kľúčoví
partneri
úloha

Obecný úrad - administratívne a technické zabezpečenie
Aktívni občania - spolupráca pri implementácii

a ich

2021 - 2030

Druh
zdroja
Potreba zdrojov
pre
implementáciu
nástroja
finančný

Potrebný
objem

Možnosti
pokrytia
potreby

60 tis. €

OP Slovensko,
Program - Kultúra
vlastné zdroje

Organizačná/procesná

Podmienenosť
efektívnosti
Implementácia
využitia daného nástroja
si Implementácia nástroja
nástroja
nevyžaduje zmeny v si nevyžaduje zmeny v
inštitucionálnom
organizačnom rámci
rámci

Väzba
rozpočet

na

programový

Informačná

Implementácia
iného nástroja

Implementácia
nástroja
si
nevyžaduje
špecifické
údaje
alebo
tzv. inovačné
know-how.

Efektívna
implementácia
si nevyžaduje
nasadenie
ďalšieho
nástroja.

Nástroje (opatrenia/aktivity/investície/programy/projekty) na dosiahnutie špecifického cieľa
Identifikácia
nástroja

Zlepšenie
občianskej
vybavenosti
bezpečnosti

Efektívna
implementácia
si nevyžaduje
nasadenie
ďalšieho
nástroja.

Jedná sa o Zlepšenie materiálno- technického vybavenia kultúrnych inštitúcií v
obci - knižnica, súbor, spolky a podobne

Inštitucionálna

Špecifický cieľ

Implementácia
nástroja
si
nevyžaduje
špecifické
údaje
alebo
tzv. inovačné
know-how.

Implementácia
iného nástroja

Charakteristika

Čas
implementácie
nástroja
Zlepšenie
materiálnotechnického
vybavenia
kultúrnych
inštitúcií v obci

Informačná

Výstavba a
a rekonštrukcia
miestnych
komunikácií a
chodníkov

Charakteristika

Jedná sa o Výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov

Význam
nástroja pre
naplnenie cieľa

kľúčový

Kľúčoví
partneri
loha

Obecný úrad - administratívne a technické zabezpečenie
Orgány štátnej správy - schvaľovacie konanie

a ich
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Čas
implementácie
nástroja

2021 - 2030

Druh
zdroja
Potreba zdrojov
pre
implementáciu
nástroja
finančný

Potrebný
objem

Možnosti
pokrytia
potreby

1,5 mil. €

OP Slovensko,
Program - Bezpečnosť
vlastné zdroje

Inštitucionálna

Organizačná/procesná

Podmienenosť
Implementácia
efektívnosti
si Implementácia nástroja
využitia daného nástroja
nevyžaduje
zmeny
v si nevyžaduje zmeny v
nástroja
inštitucionálnom
organizačnom rámci
rámci

Identifikácia
nástroja

Implementácia
nástroja
si
nevyžaduje
špecifické
údaje
alebo
tzv. inovačné
know-how.

Jedná sa o Rekonštrukcia domu nádeje

Význam
nástroja pre
naplnenie cieľa

kľúčový

Kľúčoví
partneri
úloha

Obecný úrad - administratívne a technické zabezpečenie
občania - spolupráca pri implementácii

a ich

na

Informačná

Charakteristika

Čas
implementácie
nástroja

programový

Implementácia
iného nástroja

Efektívna
implementácia
si nevyžaduje
nasadenie
ďalšieho
nástroja.

Aktívni

2021 - 2024

Druh
zdroja
Rekonštrukcia
domu nádeje

Väzba
rozpočet

Potreba zdrojov
pre
implementáciu
nástroja
finančný

Potrebný
objem

Možnosti
pokrytia
potreby

200 tis. €

OP Slovensko,
Program - Služby občanom
vlastné zdroje

Inštitucionálna

Organizačná/procesná

Podmienenosť
efektívnosti
Implementácia
využitia daného nástroja
si Implementácia nástroja
nástroja
nevyžaduje zmeny v si nevyžaduje zmeny v
inštitucionálnom
organizačnom rámci
rámci

Väzba
rozpočet

na

programový

Informačná

Implementácia
iného nástroja

Implementácia
nástroja
si
nevyžaduje
špecifické
údaje
alebo
tzv. inovačné
know-how.

Efektívna
implementácia
si nevyžaduje
nasadenie
ďalšieho
nástroja.
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Identifikácia
nástroja

Charakteristika

Jedná sa o Vybudovanie detského ihriska, vrátane jeho vybavenia

Význam
nástroja pre
naplnenie cieľa

kľúčový

Kľúčoví
partneri
úloha

Obecný úrad - administratívne a technické zabezpečenie
Aktívni občania - spolupráca pri implementácii

a ich

Čas
implementácie
nástroja

2021 - 2022

Druh
zdroja
Vybudovanie
detského ihriska

Potreba zdrojov
pre
implementáciu
nástroja
finančný

Potrebný
objem

Možnosti
pokrytia
potreby

20 tis. €

OP Slovensko,
Program - Bývanie
vlastné zdroje

Inštitucionálna

Organizačná/procesná

Podmienenosť
efektívnosti
Implementácia
využitia daného nástroja
si Implementácia nástroja
nástroja
nevyžaduje zmeny v si nevyžaduje zmeny v
inštitucionálnom
organizačnom rámci
rámci

Identifikácia
nástroja

Väzba
rozpočet

na

programový

Informačná

Implementácia
iného nástroja

Implementácia
nástroja
si
nevyžaduje
špecifické
údaje
alebo
tzv. inovačné
know-how.

Efektívna
implementácia
si nevyžaduje
nasadenie
ďalšieho
nástroja.

Charakteristika

Jedná sa o Vybudovanie workoutového ihriska, vrátane jeho vybavenia

Význam
nástroja pre
naplnenie cieľa

kľúčový

Kľúčoví
partneri
úloha

Obecný úrad - administratívne a technické zabezpečenie
Aktívni občania - spolupráca pri implementácii

a ich

Čas
implementácie
nástroja
Vybudovanie
workoutového
ihriska

2021 - 2022

Druh
Potreba zdrojov zdroja
pre
implementáciu
nástroja
finančný

Podmienenosť
efektívnosti

Potrebný
objem

Možnosti
pokrytia
potreby

Väzba
rozpočet

10 tis. €

OP Slovensko,
vlastné zdroje

Program - Bývanie

Inštitucionálna

Organizačná/procesná

na

Informačná

programový

Implementácia
iného nástroja
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využitia daného
nástroja
Implementácia
Implementácia
nástroja
si
nástroja
si Implementácia nástroja nevyžaduje
nevyžaduje zmeny v si nevyžaduje zmeny v špecifické
inštitucionálnom
organizačnom rámci
údaje
alebo
rámci
tzv. inovačné
know-how.

Identifikácia
nástroja

Charakteristika

Jedná sa o Vybudovanie kamerového a varovného systému

Význam
nástroja pre
naplnenie cieľa

kľúčový

Kľúčoví
partneri
úloha

Obecný
úrad
Orgány štátnej správy

a ich

Čas
implementácie
nástroja

Potreba zdrojov
pre
implementáciu
nástroja
finančný

20 tis. €

OP Slovensko,
Program - Bezpečnosť
vlastné zdroje

Organizačná/procesná

Väzba
rozpočet

na

Informačná

Implementácia
nástroja
si
nevyžaduje
špecifické
údaje
alebo
tzv. inovačné
know-how.

Charakteristika

Jedná sa o Vybudovanie osvetlených priechodov pre chodcov

Význam
nástroja pre
naplnenie cieľa

kľúčový

Kľúčoví
partneri
úloha

Obecný úrad - administratívne a technické zabezpečenie
Orgány štátnej správy

a ich

zabezpečenie

Možnosti
pokrytia
potreby

Podmienenosť
Implementácia
efektívnosti
si Implementácia nástroja
využitia daného nástroja
nevyžaduje zmeny v si nevyžaduje zmeny v
nástroja
inštitucionálnom
organizačnom rámci
rámci

Vybudovanie
osvetlených
priechodov pre
chodcov

technické

Potrebný
objem

Inštitucionálna

Identifikácia
nástroja

a

2021 - 2025

Druh
zdroja
Vybudovanie
kamerového a
varovného
systému

administratívne

Efektívna
implementácia
si nevyžaduje
nasadenie
ďalšieho
nástroja.

programový

Implementácia
iného nástroja

Efektívna
implementácia
si nevyžaduje
nasadenie
ďalšieho
nástroja.
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Čas
implementácie
nástroja

2023 - 2024

Druh
zdroja
Potreba zdrojov
pre
implementáciu
nástroja
finančný

Potrebný
objem

Možnosti
pokrytia
potreby

10 tis. €

OP Slovensko,
Program - Bezpečnosť
vlastné zdroje

Inštitucionálna

Organizačná/procesná

Podmienenosť
Implementácia
efektívnosti
si Implementácia nástroja
využitia daného nástroja
nevyžaduje zmeny v si nevyžaduje zmeny v
nástroja
inštitucionálnom
organizačnom rámci
rámci

Identifikácia
nástroja

na

Informačná

Implementácia
nástroja
si
nevyžaduje
špecifické
údaje
alebo
tzv. inovačné
know-how.

programový

Implementácia
iného nástroja

Efektívna
implementácia
si nevyžaduje
nasadenie
ďalšieho
nástroja.

Charakteristika

Jedná sa o Rekonštrukcia verejného osvetlenia s cieľom zníženia spotreby a
zvýšenia bezpečnosti, doplnenie nových bodov osvetlenia

Význam
nástroja pre
naplnenie cieľa

kľúčový

Kľúčoví
partneri
úloha

a ich Obecný úrad - administratívne a technické zabezpečenie

Čas
implementácie
nástroja

2021 - 2024

Druh
zdroja
Rekonštrukcia
verejného
osvetlenia

Väzba
rozpočet

Potreba zdrojov
pre
implementáciu
nástroja
finančný

Potrebný
objem

Možnosti
pokrytia
potreby

50 tis. €

OP Slovensko,
Program - Bezpečnosť
vlastné zdroje

Inštitucionálna

Organizačná/procesná

Podmienenosť
efektívnosti
Implementácia
využitia daného nástroja
si Implementácia nástroja
nástroja
nevyžaduje zmeny v si nevyžaduje zmeny v
inštitucionálnom
organizačnom rámci
rámci

Väzba
rozpočet

na

programový

Informačná

Implementácia
iného nástroja

Implementácia
nástroja
si
nevyžaduje
špecifické
údaje
alebo
tzv. inovačné
know-how.

Efektívna
implementácia
si nevyžaduje
nasadenie
ďalšieho
nástroja.
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Identifikácia
nástroja

Charakteristika

Jedná sa o Technické vybavenie DHZ - rekonštrukčné a stavebné práce,
obstaranie vybavenia a techniky

Význam
nástroja pre
naplnenie cieľa

kľúčový

Kľúčoví
partneri
úloha

Obecný úrad - administratívne a technické zabezpečenie
Aktívni obyvatelia - príslušníci DHZ - implementácia

a ich

Čas
implementácie
nástroja

2021 - 2030

Druh
zdroja
Technické
vybavenie DHZ

Potreba zdrojov
pre
implementáciu
nástroja
finančný

Potrebný
objem

Možnosti
pokrytia
potreby

10 tis. €

OP Slovensko,
Program - Bezpečnosť
vlastné zdroje

Inštitucionálna

Organizačná/procesná

Podmienenosť
efektívnosti
Implementácia
využitia daného nástroja
si Implementácia nástroja
nástroja
nevyžaduje zmeny v si nevyžaduje zmeny v
inštitucionálnom
organizačnom rámci
rámci

Špecifický cieľ

na

programový

Informačná

Implementácia
iného nástroja

Implementácia
nástroja
si
nevyžaduje
špecifické
údaje
alebo
tzv. inovačné
know-how.

Efektívna
implementácia
si nevyžaduje
nasadenie
ďalšieho
nástroja.

Nástroje (opatrenia/aktivity/investície/programy/projekty) na dosiahnutie špecifického cieľa

Identifikácia
nástroja

Podpora
turistickej
infraštruktúry

Väzba
rozpočet

Podpora
vytvárania
prevádzok
cestovného ruchu
- penzióny,
agroturistika

Charakteristika

Jedná sa o Podpora vytvárania prevádzok cestovného ruchu - penzióny,
agroturistika - najmä poradenstvo, asistencia, koordinácia, sprístupňovanie,
infraštruktúra, propagácia; nudovanie vlastných provkov v agroturistike

Význam
nástroja pre
naplnenie cieľa

kľúčový

Kľúčoví
partneri
úloha

Obecný úrad - administratívne a technické zabezpečenie
Subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu v regióne - implementácia

a ich

Čas
implementácie
nástroja

2021 - 2030

Druh
Potreba zdrojov zdroja
pre
implementáciu
nástroja
finančný

Potrebný
objem

Možnosti
pokrytia
potreby

80 tis. €

OP Slovensko, Program - Manažment a správa
vlastné zdroje, obce
PRV

Väzba
rozpočet

na

programový
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Inštitucionálna

Organizačná/procesná

Podmienenosť
Implementácia
efektívnosti
si Implementácia nástroja
využitia daného nástroja
nevyžaduje zmeny v si nevyžaduje zmeny v
nástroja
inštitucionálnom
organizačnom rámci
rámci

Identifikácia
nástroja

Charakteristika
Význam
nástroja pre
naplnenie cieľa

Kľúčoví
partneri
úloha

Implementácia
nástroja
si
nevyžaduje
špecifické
údaje
alebo
tzv. inovačné
know-how.

Implementácia
iného nástroja

Efektívna
implementácia
si nevyžaduje
nasadenie
ďalšieho
nástroja.

Jedná sa o osadzovanie Turistického značenia a prvkov drobnej infraštruktúry
(napr. altánky, lavičky, stojany na bicykle a podobne)
kľúčový

Obecný úrad - administratívne a technické zabezpečenie
a ich Subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu v regióne - spolupráca pri návrhu a
umiestnení

Čas
implementácie
nástroja

2021 – 2030

Druh
zdroja
Turistickécké
značenie a prvky
drobnej
infraštruktúry

Informačná

Potreba zdrojov
pre
implementáciu
nástroja
finančný

Potrebný
objem

Možnosti
pokrytia
potreby

40 tis. €

OP Slovensko, Program - Manažment a správa
obce
vlastné zdroje

Inštitucionálna

Organizačná/procesná

Väzba
rozpočet

na

Informačná

Implementácia
Implementácia
nástroja
si
Podmienenosť
nástroja
si Implementácia nástroja nevyžaduje
efektívnosti
nevyžaduje zmeny v si nevyžaduje zmeny v špecifické
využitia daného inštitucionálnom
organizačnom rámci
údaje
alebo
nástroja
rámci
tzv. inovačné
know-how.

programový

Implementácia
iného nástroja

Efektívna
implementácia
si nevyžaduje
nasadenie
ďalšieho
nástroja.
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Identifikácia
nástroja

Charakteristika

Jedná sa o Propagáciu obce, ako objektu záujmu v cestovnom ruchu

Význam
nástroja pre
naplnenie cieľa

doplnkový, zabezpečujúci synergiu s ostatnými cieľmi

Kľúčoví
partneri
úloha

Obecný úrad - administratívne a technické zabezpečenie
NGO, aktívni obyvatelia - spolupráca pri implementácii

a ich

Čas
implementácie
nástroja

Propagácia obce,
ako objektu
záujmu v
cestovnom ruchu

2021 - 2030

Druh
zdroja
Potreba zdrojov
pre
implementáciu
nástroja
finančný

Potrebný
objem

Možnosti
pokrytia
potreby

20 tis. €

OP Slovensko,
Program - Kultúra
vlastné zdroje

Inštitucionálna

Organizačná/procesná

Podmienenosť
efektívnosti
Implementácia
využitia daného nástroja
si Implementácia nástroja
nástroja
nevyžaduje zmeny v si nevyžaduje zmeny v
inštitucionálnom
organizačnom rámci
rámci

Špecifický cieľ

na

programový

Informačná

Implementácia
iného nástroja

Implementácia
nástroja
si
nevyžaduje
špecifické
údaje
alebo
tzv. inovačné
know-how.

Efektívna
implementácia
si nevyžaduje
nasadenie
ďalšieho
nástroja.

Nástroje (opatrenia/aktivity/investície/programy/projekty) na dosiahnutie špecifického cieľa
Identifikácia
nástroja

Využitie
prírodného
a
kultúrneho
dedičstva
v
oblasti podpory
cestovného
ruchu

Väzba
rozpočet

Organizácia
cyklických a
jednorázových
kultúrnospoločenských
podujatí

Charakteristika

Jedná sa o Organizáciu cyklických a jednorázových kultúrno-spoločenských
podujatí - najmä technické, programové a propagačné zabezpečenie

Význam
nástroja pre
naplnenie cieľa

kľúčový

Kľúčoví
partneri
úloha

Obecný úrad - administratívne a technické zabezpečenie
NGO, aktívni obyvatelia - spolupráca pri implementácii

a ich

Čas
implementácie
nástroja

2021 - 2030

Druh
zdroja
Potreba zdrojov
pre
implementáciu
nástroja
finančný

Potrebný
objem

Možnosti
pokrytia
potreby

200 tis. €

OP Slovensko,
vlastné zdroje, Program - Kultúra
ŠR

Väzba
rozpočet

na

programový
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Inštitucionálna

Organizačná/procesná

Podmienenosť
Implementácia
efektívnosti
si Implementácia nástroja
využitia daného nástroja
nevyžaduje zmeny v si nevyžaduje zmeny v
nástroja
inštitucionálnom
organizačnom rámci
rámci

Identifikácia
nástroja

Význam
nástroja pre
naplnenie cieľa

doplnkový, zabezpečujúci synergiu s ostatnými cieľmi

Kľúčoví
partneri
úloha

Obecný úrad - administratívne a technické zabezpečenie
NGO, aktívni obyvatelia - spolupráca pri implementácii

a ich

2021 - 2030

Potreba zdrojov
pre
implementáciu
nástroja
finančný

Potrebný
objem

Možnosti
pokrytia
potreby

50 tis. €

OP Slovensko,
vlastné zdroje, Program - Kultúra
ŠR

Inštitucionálna

Organizačná/procesná

Podmienenosť
efektívnosti
Implementácia
využitia daného nástroja
si Implementácia nástroja
nástroja
nevyžaduje zmeny v si nevyžaduje zmeny v
inštitucionálnom
organizačnom rámci
rámci

Podpora
propagovania
prírodného
dedičstva

Efektívna
implementácia
si nevyžaduje
nasadenie
ďalšieho
nástroja.

Jedná sa o Podporu udržiavania tradícií vo forme podpory spolkov, súborov,
jednotlivcov, podpora realizácie podujatí na podporu zachovania tradícií

Druh
zdroja

Identifikácia
nástroja

Implementácia
nástroja
si
nevyžaduje
špecifické
údaje
alebo
tzv. inovačné
know-how.

Implementácia
iného nástroja

Charakteristika

Čas
implementácie
nástroja

Podpora
udržiavania
tradícií

Informačná

Väzba
rozpočet

na

programový

Informačná

Implementácia
iného nástroja

Implementácia
nástroja
si
nevyžaduje
špecifické
údaje
alebo
tzv. inovačné
know-how.

Efektívna
implementácia
si nevyžaduje
nasadenie
ďalšieho
nástroja.

Charakteristika

Jedná sa o Podpora propagovania prírodného dedičstva formou osadzovania
informačných tabúľ, infokioskov a podobne

Význam
nástroja pre
naplnenie cieľa

doplnkový, zabezpečujúci synergiu s ostatnými cieľmi

Kľúčoví
partneri
úloha

Obecný úrad - administratívne a technické zabezpečenie
NGO, aktívni obyvatelia - spolupráca pri implementácii

a ich
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Čas
implementácie
nástroja

2021 - 2030

Druh
zdroja
Potreba zdrojov
pre
implementáciu
nástroja
finančný

Potrebný
objem

Možnosti
pokrytia
potreby

50 tis. €

OP Slovensko, Program - Manažment a správa
vlastné zdroje,
obce
PRV

Inštitucionálna

Organizačná/procesná

Podmienenosť
Implementácia
efektívnosti
si Implementácia nástroja
využitia daného nástroja
nevyžaduje
zmeny
v si nevyžaduje zmeny v
nástroja
inštitucionálnom
organizačnom rámci
rámci

Väzba
rozpočet

na

Informačná

Implementácia
nástroja
si
nevyžaduje
špecifické
údaje
alebo
tzv. inovačné
know-how.

programový

Implementácia
iného nástroja

Efektívna
implementácia
si nevyžaduje
nasadenie
ďalšieho
nástroja.

Strana 44 z 58

Šablóna PHRSR 2020, verzia 1.0.1
4.2. Postup pri implementácii PHRSR (rozdelenie úloh, činností a zodpovedností, časový harmonogram, implementačná štruktúra vrátane princípov, procesov a systému
riadenia implementácie a riadenia rizík)
Strategický cieľ

Špecifický cieľ
1.1.1 Efektívne hospodárenie s vodou
krajine, vrátane vybudovania, obnovy a
údržby infraštruktúry pre zásobovanie
pitnou vodou a odvod odpadovej vody s
minimalizáciou negatívnych dopadov na
životné prostredie

Plánovací rok

Nástroj

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1.1.1.1. Vybudovanie splaškovej kanalizácie
1.1.1.2. Dobudovanie a rekonštrukcia siete
dažďovej kanalizácie
1.1.1.3. Údržba a rozširovanie siete vodovodu
1.1.1.4. Protipovodňové opatrenia na vodnom
toku aj mimo neho

1.1.2 Zvýšenie miery separovania a 1.1.2.1. Vytvorenie lepších podmienok na
zhodnocovania odpadov
separáciu odpadu
1.1.3 Zníženie uhlíkovej záťaže

1.1.3.1. Znižovanie energetickej náročnosti
obecných budov
Odkanalizovanie min. 95 % územia obce

1.1.
Ochrana životného
prostredia a zdravia
obyvateľov

Zodpovedný partner:

Obecný úrad

Zodpovedný partner:

Obecný úrad

Zabezpečený prístup k pitnej vode pre všetkých
Zodpovedný partner:
obyvateľov obce

Obecný úrad

Podiel územia ochránený pred povodňami 50 %

Zodpovedný partner:

Obecný úrad

Separácia odpadu vo výške 60 %

Zodpovedný partner:

Obecný úrad

Všetky obecné budovy spĺňajú kritéria energetickej
Zodpovedný partner:
triedy A

Obecný úrad

Zrekonštruovaná a
dobudovaná
kanalizácia - min. 95 % územia

Míľniky

dažďová
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Strategický cieľ

Špecifický cieľ

Nástroj

2021

2022

2023

2024

Plánovací rok
2025 2026 2027

2028

2029

2030

2.1.1.1. Monitoring a evaluácia rozvojových
dokumentov obce
2.1.1.
2.1.1.2. Zavádzanie participatívnych prvkov do
Efektívna správa obce s využitím
správy vecí verejných - najmä pri tvorbe
participatívnych nástrojov pri plánovaní
rozvojových dokumentov a rozpočtov
a implementovaní stratégií rozvoja
2.1.1.3 Zabezpečenie všetkých dostupných
služieb pre obyvateľov

2.1.
Efektívna
inovatívna
obce

2.1.2.
2.1.2.1. Podpora vytvárania podmienok pre
Vytváranie podmienok pre inovatívne a otváranie prevádzok a zakladanie podnikov v
inteligentné formy podnikania v obci
obci, vrátane sociálnych podnikov
a
správa

Pravidelné hodnotenie rozvojových dokumentov - 1
Zodpovedný partner:
krát ročne

Obecný úrad

Využitie participatívnych prvkov pri tvorbe všetkých
Zodpovedný partner:
rozvojových dokumentov a rozpočtov

Obecný úrad, Aktívni občania, NGO

Poskytovanie služieb verejnej správy občanom

Zodpovedný partner:

Obecný úrad

Vznik novej prevádzky (podniku) v obci

Zodpovedný partner:

Obecný úrad, Súkromný sektor

Míľniky

Strategický cieľ

Špecifický cieľ

Nástroj

Plánovací rok
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2.2.1.
Vytváranie podmienok pre zavádzanie 2.2.1.1. Zvyšovanie pokrytia širokopásmovým
moderných technológií v oblasti internetom
komunikácie

2.2.
Vytváranie
2.2.2.
2.2.2.1. Vybudovanie cyklochodníka a jeho
moderných prepojení Napojenie obce na regionálne a napojenie na regionálne a nadregionálne
s okolitým svetom
nadregionálne cyklotrasy
cyklotrasy

2.2.3.
2.2.3.1. Budovanie nabíjacích staníc pre
Vytváranie podmienok pre nízkouhlíkovú
elektroautomobily
osobnú prepravu
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Míľniky

Pokrytie celej obce širokopásmovým internetom

Zodpovedný partner:

Obecný úrad, Súkromný sektor

Vybudovaný cyklochodník

Zodpovedný partner:

Obecný úrad

Zodpovedný partner:

Obecný úrad, Súkromný sektor

Vybudovanie
nabíjacej
elektroautomobily

Strategický cieľ

Špecifický cieľ

stanice

Nástroj

pre

Plánovací rok
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

3.1.1.1. Výstavba bytov nižšieho štandardu
3.1.1.
Zlepšenie podmienok
priestorov pre bývanie

a

3.1.1.2. Revitalizácia parku a ostatných
rozšírenie zelených plôch v obci
3.1.1.3. Podpora a rozširovanie IBV, vrátane
budovania inžinierskych sietí
3.1.2.1. Zlepšenie podmienok pre vzdelávanie v
MŠ a ZŠ

3.1.2.
3.1.2.2. Dobudovanie kultúrno - športového
Zlepšenie podmienok pre vzdelávanie,
centra
kultúru a šport
3.1.2.3. Zlepšenie materiálno- technického
vybavenia kultúrnych inštitúcií v obci
3.1.3.1. Výstavba a rekonštrukcia miestnych
komunikácií a chodníkov

3.1.
Obec atraktívna pre
život

3.1.3.2. Rekonštrukcia domu nádeje
3.1.3.3. Vybudovanie detského ihriska
3.1.3.4. Vybudovanie workoutového ihriska
3.1.3.
Zlepšenie občianskej vybavenosti a 3.1.3.5. Vybudovanie kamerového a varovného
bezpečnosti
systému
3.1.3.6. Vybudovanie osvetlených priechodov
pre chodcov
3.1.3.7. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
3.1.3.8. Technické vybavenie DHZ
Míľniky

Skolaudované byty nižšieho štandardu

Zodpovedný partner:

Obecný úrad
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Zrevitalizovaný park

Zodpovedný partner:

Obecný úrad

Spustenie IBV v nových lokalitách

Zodpovedný partner:

Obecný úrad

Zodpovedný partner:

Obecný úrad

Zodpovedný partner:

Obecný úrad

Obstarané materiálno-technické vybavenie pre
Zodpovedný partner:
kultúrne inštitúcie a spolky

Obecný úrad

Vybudovaná nová miestna komunikácia

Zodpovedný partner:

Obecný úrad

Vybudovaný nový chodník

Zodpovedný partner:

Obecný úrad

Zrekonštruovaný dom nádeje

Zodpovedný partner:

Obecný úrad

Vybudované detské ihrisko

Zodpovedný partner:

Obecný úrad

Vybudované workoutové ihrisko

Zodpovedný partner:

Obecný úrad

Vybudovaný kamerový a varovný systém

Zodpovedný partner:

Obecný úrad

Vybudovaný prechod pre chodcov

Zodpovedný partner:

Obecný úrad

Zrekonštruované verejné osvetlenie

Zodpovedný partner:

Obecný úrad

Obstarané moderné vybavenie pre DHZ

Zodpovedný partner:

Obecný úrad

Obstarané nové vybavenie MŠ
Zrekonštruované priestory MŠ a ZŠ

a

Dobudované kultúrno- športové centrum

ZŠ,
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Strategický cieľ

Špecifický cieľ

Nástroj

2021

2022

2023

2024

Plánovací rok
2025 2026 2027

2028

2029

2030

3.2.1.1. Podpora vytvárania prevádzok
cestovného ruchu - penzióny, agroturistika
3.2.1.
Podpora turistickej infraštruktúry

3.2.1.2. Turistické značenie a prvky drobnej
infraštruktúry
3.2.1.3. Propagácia obce, ako objektu záujmu v
cestovnom ruchu

3.2.2.1.
Organizácia
cyklických
a
jednorázových
kultúrno-spoločenských
3.2.2.
Využitie prírodného a kultúrneho podujatí
dedičstva v oblasti podpory cestovného 3.2.2.2. Podpora udržiavania tradícií
3.2
ruchu
3.2.2.3. Podpora propagovania prírodného
Obec atraktívna pre
dedičstva
návštevníkov

Míľniky

Vytvorená prevádzka v cestovnom ruchu

Zodpovedný partner:

Obecný úrad, Súkromný sektor

Osadené turistické značenie

Zodpovedný partner:

Obecný úrad

Osadenie prvkov drobnej architektúry (lavičky,
altánky)

Zodpovedný partner:

Obecný úrad

Vydanie propagačného materiálu, publikácie o
obci

Zodpovedný partner:

Obecný úrad

Zorganizovanie minimálne 1 podujatia/rok
Podpora spolkovej činnosti, súborov

Zodpovedný partner:
Zodpovedný partner:

Obecný úrad, NGO
Obecný úrad, NGO

Osadenie informačnej turistickej tabule/infokiosku

Zodpovedný partner:

Obecný úrad
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4.3. Systém monitorovania a hodnotenia napĺňania PHRSR

Hlavným cieľom monitorovania a hodnotenia PHRSR je získať komplexnú informáciu o tom, ako sa
plnia opatrenia definované v PHRSR. Obecný úrad zabezpečí spracovanie monitorovacej správy
v súčinnosti s ostatnými externými pracovníkmi participujúcimi na realizácií projektov v rámci PHRSR.
Vstupnými údajmi pre monitorovanie sú údaje z plánovaných a dosiahnutých merateľných
ukazovateľov u jednotlivých projektov/aktivít. Výstupom bude spracovaná monitorovacia správa, ktorá
bude predložená obecnému zastupiteľstvu 1x ročne. Monitorovanie plnenia bude stálym procesom
zameraným na pravidelné sledovanie zmien prostredníctvom navrhnutých ukazovateľov, ktoré sa
vzťahujú na jednotlivé projekty.
Obecné zastupiteľstvo bude správy oponovať, hodnotiť resp. prijímať na ich základe rozhodnutia.
Okrem pravidelného vyhodnocovania merateľných ukazovateľov bude prebiehať aj nasledovné
hodnotenie PHSR:
Názov indikátora/
míľnika/
ukazovateľa
efektívnosti
Podiel
odkanalizovaného
územia
Podiel
odkanalizovaného
územia dažďovou
kanalizáciou
Podiel obyvateľov s
prístupom k pitnej
vode
Podiel obyvateľov s
prístupom k pitnej
vode
Podiel územia
ochránený pred
povodňami
Zvýšenie podielu
separácie odpadu
Podiel obecných
budov spĺňajúci
kritéria energetickej
triedy A
Pravidelnosť
hodnotenia
rozvojových
dokumentov
Podiel vytvorených
plánovacích a
rozvojových
dokumentov s
využitím
participatívnych
prvkov
Poskytovanie služieb
verejnej správy
občanom
Vznik novej
prevádzky (podniku)
v obci
Pokrytie celej obce
širokopásmovým
internetom

Spôsob monitorovania

Časové body
monitorovania

Územná
podrobnosť
monitorovania

Zodpovednosť za
monitoring

evidencia OcÚ,
monitorovacie správy
projektov

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

evidencia OcÚ

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

evidencia OcÚ

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

evidencia OcÚ

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

evidencia OcÚ

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

evidencia OcÚ,
monitorovacie správy
projektov

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

evidencia OcÚ,
monitorovacie správy
projektov
evidencia OcÚ,
monitorovacie správy
projektov
evidencia OcÚ,
monitorovacie správy
projektov
evidencia OcÚ,
monitorovacie správy
projektov
evidencia OcÚ
evidencia OcÚ,
monitorovacie správy
projektov
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Vybudovaný
cyklochodník (dĺžka)
Vybudovanie
nabíjacej stanice
pre
elektroautomobily
(počet)
Skolaudované byty
nižšieho štandardu
Zrevitalizované
zelené plochy v obci
Pripravené lokality
pre IBV
Obstarané nové
vybavenie MŠ a ZŠ
Zrekonštruované
priestory MŠ a ZŠ
Dobudované
kultúrno- športové
centrum
Obstarané
materiálnotechnické vybavenie
pre kultúrne
inštitúcie a spolky
Dĺžka vybudovanej
novej miestnej
komunikácie
Dĺžka vybudovaného
nového chodníka
Zrekonštruovaný
dom nádeje
Vybudované detské
ihrisko
Vybudované
workoutové ihrisko
Vybudovaný
prechod pre
chodcov
Zrekonštruované
verejné osvetlenie
Obstarané moderné
vybavenie pre DHZ
Vytvorená
prevádzka v
cestovnom ruchu
Osadené turistické
značenie

evidencia OcÚ,
monitorovacie správy
projektov
evidencia OcÚ,
monitorovacie správy
projektov

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

evidencia OcÚ,
monitorovacie správy
projektov
evidencia OcÚ,
monitorovacie správy
projektov
evidencia OcÚ

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

evidencia OcÚ,
monitorovacie správy
projektov
evidencia OcÚ,
monitorovacie správy
projektov
evidencia OcÚ,
monitorovacie správy
projektov
evidencia OcÚ

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

evidencia OcÚ,
monitorovacie správy
projektov
evidencia OcÚ,
monitorovacie správy
projektov
evidencia OcÚ,
monitorovacie správy
projektov
evidencia OcÚ,
monitorovacie správy
projektov
evidencia OcÚ,
monitorovacie správy
projektov
evidencia OcÚ,
monitorovacie správy
projektov
evidencia OcÚ,
monitorovacie správy
projektov
evidencia OcÚ

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

evidencia OcÚ,

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

evidencia OcÚ,
monitorovacie správy
projektov

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad
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Vydaný propagačný
materiál
Osadené prvky
drobnej architektúry
(lavičky, altánky)
Počet podporených
spolkov/súborov
Zorganizovanie
podujatia
Osadenie
informačnej
turistickej
tabule/infokiosku

evidencia OcÚ,
monitorovacie správy
projektov
evidencia OcÚ,
monitorovacie správy
projektov
evidencia OcÚ,

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

evidencia OcÚ,

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

evidencia OcÚ,
monitorovacie správy
projektov

1 krát ročne

Obec ako celok

Obecný úrad

Okrem pravidelného vyhodnocovania merateľných ukazovateľov bude prebiehať aj nasledovné
hodnotenie PHSR:
• Ad hoc hodnotenie celého PHRSR - V strede obdobia / Na konci realizácie PHRSR
• Ad hoc mimoriadne hodnotenie - pri viditeľnom odklone od stanovených cieľov
• Ad hoc hodnotenie celého PHRSR alebo jeho častí - na základe rozhodnutia poslancov,
kontrolného orgánu obce a pod.
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5. Plán využitia/aktivizácie zdrojov vrátane finančného plánu
Plán využitia/aktivizácie zdrojov, najmä finančných v podobe finančného plánu implementácie stratégie pre obdobie 1+2 roky a výhľad obsahujúci rozdelenie všetkých
zdrojov na programovacie obdobie, jednotlivé implementačné nástroje (opatrenia, investície, programy, projekty a aktivity) zachytáva nasledujúca tabuľka.

Rok
Strategický cieľ

Špecifický cieľ

Nástroj
2021

1.1.
Ochrana
prostredia
obyvateľov

a

1.1.1 Efektívne hospodárenie s
vodou
krajine,
vrátane
vybudovania, obnovy a údržby
infraštruktúry pre zásobovanie
pitnou vodou a odvod odpadovej
vody
s
minimalizáciou
životného negatívnych dopadov na životné
zdravia prostredie

1.1.1.1. Vybudovanie
kanalizácie

splaškovej

2.1.
Efektívna
a
správa obce

2.1.2.
Vytváranie podmienok pre
inovatívne a inteligentné formy
podnikania v obci

2023

2021 - 2030

rozpočtu

50 000,00 500 000,00

1 900 000,00 Životné prostredie

1.1.1.2. Dobudovanie a rekonštrukcia
siete dažďovej kanalizácie

20 000,00 200 000,00

300 000,00 Životné prostredie

1.1.1.3. Údržba a rozširovanie siete
vodovodu

50 000,00

800 000,00 Životné prostredie

20 000,00

150 000,00 Životné prostredie

20 000,00 100 000,00 100 000,00

400 000,00 Životné prostredie

20 000,00 100 000,00

260 000,00 Správa obecných budov

1.1.1.4. Protipovodňové opatrenia na
vodnom toku aj mimo neho

1.1.2
Zvýšenie
miery
1.1.2.1. Vytvorenie lepších podmienok
separovania a zhodnocovania
na separáciu odpadu
odpadov
1.1.3.1. Znižovanie energetickej
1.1.3 Zníženie uhlíkovej záťaže
náročnosti obecných budov

2.1.1.
Efektívna správa obce s využitím
participatívnych nástrojov pri
plánovaní a implementovaní
inovatívna stratégií rozvoja

2022

Spolu

Program/
podprogram

10 000,00

20 000,00

20 000,00

2.1.1.1. Monitoring a evaluácia
rozvojových dokumentov obce

5 000,00

5 000,00

5 000,00

50 000,00 Manažment a správa obce

2.1.1.2. Zavádzanie participatívnych
prvkov do správy vecí verejných najmä pri tvorbe rozvojových
dokumentov a rozpočtov

5 000,00

5 000,00

5 000,00

50 000,00 Manažment a správa obce

2.1.1.3
Zabezpečenie
všetkých
dostupných služieb pre obyvateľov

20 000,00

50 000,00

50 000,00

500 000,00 Manažment a správa obce

2.1.2.1.
Podpora
vytvárania
podmienok pre otváranie prevádzok a
zakladanie podnikov v obci, vrátane
sociálnych podnikov

50 000,00

50 000,00

50 000,00

500 000,00 Manažment a správa obce

Strana 53 z 58

Šablóna PHRSR 2020, verzia 1.0.1
2.2.1.
Vytváranie podmienok pre
2.2.1.1.
Zvyšovanie
pokrytia
zavádzanie
moderných
širokopásmovým internetom
technológií
v
oblasti
komunikácie

2.2.
2.2.2.1. Vybudovanie cyklochodníka a
Vytváranie
moderných 2.2.2.
Napojenie
obce
na
regionálne
a
jeho napojenie na regionálne a
prepojení s okolitým svetom
nadregionálne cyklotrasy
nadregionálne cyklotrasy
2.2.3.
2.2.3.1. Budovanie nabíjacích staníc
Vytváranie podmienok pre
pre elektroautomobily
nízkouhlíkovú osobnú prepravu

3.1.1.
Zlepšenie
rozšírenie
bývanie

3.1.
Obec atraktívna pre život

3.1.1.1. Výstavba bytov nižšieho
štandardu
podmienok
priestorov

50 000,00

100 000,00 Manažment a správa obce

25 000,00 500 000,00 500 000,00

1 500 000,00 Manažment a správa obce

5 000,00

20 000,00

5 000,00

30 000,00 Manažment a správa obce

20 000,00 390 000,00 390 000,00

800 000,00 Bývanie

10 000,00

20 000,00

20 000,00

100 000,00 Bývanie

3.1.1.3. Podpora a rozširovanie IBV,
vrátane budovania inžinierskych sietí

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 000 000,00 Bývanie

3.1.2.1. Zlepšenie podmienok pre
vzdelávanie v MŠ a ZŠ

20 000,00

50 000,00

50 000,00

400 000,00 Školstvo

20 000,00

50 000,00

50 000,00

200 000,00 Kultúra

8 000,00

10 000,00

12 000,00

60 000,00 Kultúra

3.1.3.1. Výstavba a rekonštrukcia
miestnych komunikácií a chodníkov

20 000,00

40 000,00

80 000,00

1 500 000,00 Bezpečnosť

3.1.3.2. Rekonštrukcia domu nádeje

10 000,00

90 000,00 100 000,00

10 000,00

10 000,00

20 000,00 Bývanie

5 000,00

5 000,00

10 000,00 Bývanie

5 000,00

5 000,00

a 3.1.1.2. Revitalizácia parku
pre ostatných zelených plôch v obci

a

3.1.2.2. Dobudovanie kultúrno 3.1.2.
Zlepšenie
podmienok pre športového centra
vzdelávanie, kultúru a šport
3.1.2.3.
Zlepšenie
materiálnotechnického vybavenia kultúrnych
inštitúcií v obci

3.1.3.3. Vybudovanie detského ihriska
3.1.3.
Zlepšenie
občianskej 3.1.3.4. Vybudovanie workoutového
vybavenosti a bezpečnosti
ihriska
3.1.3.5. Vybudovanie kamerového a
varovného systému
3.1.3.6. Vybudovanie osvetlených
priechodov pre chodcov

200 000,00 Služby občanom

10 000,00

20 000,00 Bezpečnosť

5 000,00

10 000,00 Bezpečnosť
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3.1.3.7. Rekonštrukcia
osvetlenia

verejného

5 000,00

20 000,00

20 000,00

50 000,00 Bezpečnosť

1 000,00

1 000,00

1 000,00

10 000,00 Bezpečnosť

3.2.1.1.
Podpora
vytvárania
prevádzok cestovného ruchu penzióny, agroturistika

10 000,00

10 000,00

10 000,00

80 000,00 Manažment a správa obce

turistickej 3.2.1.2. Turistickécké značenie a
prvky drobnej infraštruktúry

4 000,00

8 000,00

8 000,00

40 000,00 Manažment a správa obce

3.2.1.3. Propagácia obce, ako objektu
záujmu v cestovnom ruchu

2 000,00

2 000,00

2 000,00

20 000,00 Kultúra

3.2.2.1. Organizácia cyklických a
jednorázových
kultúrnospoločenských podujatí

20 000,00

20 000,00

20 000,00

200 000,00 Kultúra

5 000,00

5 000,00

5 000,00

50 000,00 Kultúra

10 000,00

15 000,00

10 000,00

3.1.3.8. Technické vybavenie DHZ

3.2.1.
Podpora
infraštruktúry
3.2
Obec
atraktívna
návštevníkov

pre

3.2.2.
Využitie
prírodného
a
kultúrneho dedičstva v oblasti 3.2.2.2. Podpora udržiavania tradícií
podpory cestovného ruchu
3.2.2.3. Podpora propagovania
prírodného dedičstva

50 000,00 Manažment a správa obce
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6. Riziká implementácie a ich prevencia
Prehľadný plán manažmentu rizík ako výsledok analýzy rizík implementácie PHRSR a prehľad opatrení na ich
minimalizáciu resp. minimalizáciu ich dopadov s udaním zodpovedností a spôsobov monitorovania zachytáva
nasledujúca tabuľka.
Popis rizika
Väzba rizika na
Zhodnotenie
Opatrenie na
Spôsob
Zodpovednosť
cieľ resp. nástroj významnosti
zníženie rizika monitorova za
implementácie
rizika
nia rizika
monitorovanie
PHRSR
a realizáciu
opatrenia
Riziko nezískania
dofinancovania
z externých zdrojov

Všetky ciele
a nástroje

Významné

Riziko nedostatku
vlastných zdrojov pre
dofinancovanie
projektov

Všetky ciele
a nástroje

Významné

Riziko
nedostatočného
záujmu subjektov
o vytváranie
prevádzok (výrobné,
služby, CR) v obci

ŠC: Vytváranie
podmienok pre
inovatívne a
inteligentné formy
podnikania v obci
ŠC: Podpora
turistickej
infraštruktúry
ŠC: Efektívna správa
obce s využitím
participatívnych
nástrojov pri
plánovaní
a implementovaní
stratégií rozvoja
SC: Obec atraktívna
pre návštevníkov

Stredné

Riziko úbytku
obyvateľov

Riziko straty záujmu
obyvateľov
o ekologický spôsob
života

Riziko nezáujmu
občanov
o spoločenské dianie,
nevyužívanie
participatívnych
nástrojov
Riziko poklesu
záujmu turistov
o región

Dôsledné
sledovanie
aktuálnych výziev
na predkladanie
žiadostí o NFP,
Spolupráca
s konzultačnými
firmami
a rozvojovými
agentúrami,
kvalitná príprava
projektov
Dôsledné
a zodpovedné
rozpočtovanie,
hospodárnosť
fungovania
samosprávy,
manažment
zadlženosti
Propagácia obce,
spolupráca
s obcami
v regióne, aktívne
vyhľadávanie
investorov

Stredné

Aktívny
a transparentný
prístup vedenia
obce
k obyvateľom,
smart nástroje

Nízke

Propagácia obce
a regiónu,
spolupráca so
subjektmi CR
a rozvojovými
agentúrami

SC: Obec atraktívna
pre život

Nízke

Včasná
implementácia
nástrojov
predmetného
strategického cieľa

SC: Ochrana
životného prostredia
a zdravia obyvateľov

Nízke

Osveta, v spojení
s realizáciou
nástrojov
príslušného
strategického cieľa

Monitorovanie
počtu
predložených
žiadostí o NFP,
monitorovanie
schválených
a neschválenýc
h žiadostí
o poskytnutie
NFP

obecný úrad,
starosta obce

Sledovanie
hospodárskeho
vývoja,
priebežné
sledovanie
a monitorovani
e plnenia
rozpočtu
Sledovanie
registrov
podnikateľov,
evidencia SHR,
monitorovanie
stavebnej
agendy
(stavebný úrad)
Monitoring
zapájania sa
obyvateľov do
tvorby politík,
účasti na
verejnom
živote
Sledovanie
návštevnosti
rekreačnej
oblasti Domaša
a iných
turistických
atrakcií v okolí
Zisťovanie
spokojnosti
obyvateľov
prostredníctvo
m dotazníkov,
smart nástrojov
Monitoring
stavu životného
prostredia,
dotazníky
a smart nástroje
pre
komunikáciu
s obyvateľmi

obecný úrad,
starosta obce

obecný úrad,
starosta obce

obecný úrad,
starosta obce,
obecné
zastupiteľstvo

obecný úrad,
starosta obce

obecný úrad,
starosta obce

obecný úrad,
starosta obce
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7. Riadenie implementácie
Pravidlá, procesy a štruktúry riadenia implementácie PHSR zachytáva nasledujúca tabuľka.
Názov štruktúry
kontroly
implementácie
PHRSR
Zastupiteľstvo
Hlavný kontrolór
obce

Úlohy a kompetencie v rámci implementácie PHRSR

Názov štruktúry
riadenia
implementácie
PHRSR

Členovia a ich
funkcie

Popis kompetencií
štruktúry implementácie
pri implementácii PHRSR

Popis princípov práce štruktúry
implementácie, organizácie práce a
rozhodovacích procesov

Riadiaci výbor

5 členov –
spravidla
poslanci
Obecného
zastupiteľstva

Rozhoduje, presadzuje,
zadáva úlohy, lobuje
smerom k nadriadeným
orgánom a zabezpečuje
všeobecnú podporu
realizácie plánu

Gestor

starosta obce

Koordinuje všetky
zložky zodpovedné za
implementáciu PHSR

Zasadá minimálne 1 krát štvrťročne,
zloženie bude navrhnuté
a schválené po schválení PHSR.
Každý člen by mal mať
kompetenciu prijať rozhodnutie
a mal by zohrávať významnú úlohu
v živote obce tak, aby mohol
intervenovať pri realizácii a riešiť
vznikajúce problémy. Zaháji
činnosť hneď pri svojom menovaní.
Stojí na čele riadiaceho výboru,
zvoláva a vedie jeho zasadnutie.
Najvyšší reprezentant realizácie
PHSR do vnútra obce aj navonok
vo vzťahu k nadriadeným orgánom.

Názov výkonnej
štruktúry v
procese
implementácie
PHRSR
Koordinátor
tvorby stratégie

Členovia a ich
funkcie

Popis kompetencií
štruktúry implementácie
pri implementácii PHRSR

Popis princípov práce štruktúry
implementácie, organizácie práce a
rozhodovacích procesov

Externý
dodávateľ

Je poradným orgánom v procese
tvorby. Usmerňuje a koordinuje
činnosti tak, aby proces aj výsledok
boli v súlade s metodikou a platnou
legislatívou.

Tím logistickej
podpory
(odborníci ako
zamestnanci
verejnej správy
alebo externí
experti napr. z
univerzít)

Zamestnanci
obecného úradu

Koordinuje činnosti
smerujúce k tvorbe
dokumentu, spracováva
dokument na základe dát
z participatívneho procesu
tvorby, metodicky
usmerňuje proces kreovania
PHSR
Podieľajú sa na realizácii
jednotlivých nástrojov
a monitoringu PHSR.
Poskytujú technickú
a administratívnu podporu
procesom

Schvaľuje PHSR, hodnotí monitoring, prehodnocuje a aktualizuje PHSR
Kontroluje plnenie cieľov, kontroluje súlad rozpočtov s PHSR

Podporná štruktúra pre ostatné
štruktúry v procese prípravy
a realizácie PHSR. Dodáva informácie
pre potreby implementácie
a hodnotenia PHSR.

8. Odporúčania a požiadavky vyplývajúce zo spracovania PHRSR
8.1. Odporúčania a požiadavky vyplývajúce zo spracovania PHRSR pre nadradené a nižšie úrovne
strategického riadenia

PHSR obce je program na najnižšom stupni verejnej správy, preto z neho nevyplývajú žiadne
odporúčania na nižšie úrovne strategického riadenia.
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Smerom k nadradeným úrovniam strategického riadenia:
Pri spracovaní PHSR sa vychádzalo zo strategických dokumentov na nadradených úravniach, ktoré
boli zohľadnené. Žiadame, aby pri aktualizácii strategických dokumentov sa prihliadalo na prijaté
PHSR na najnižších úrovniach, nakoľko tieto sú ľuďom najbližšie.
8.2. Odporúčania a požiadavky pre partnerské a spolupracujúce subjekty
1. Obecný úrad Nižná Olšava – výkonný orgán, administratívny orgán. Požaduje sa aby vytváral
technické a administratívne zázemie pre implementáciu a monitoring PHER
2. Mimovládne organizácie pôsobiace v regióne – konzultačný a poradný orgán pri implementácii
špecifických nástrojov PHSR. Požaduje a očakáva sa podávanie pripomienok a návrhov
k realizácii PHSR počas jeho implementácie.
3. Aktívni občania - konzultačný a poradný orgán pri implementácii špecifických nástrojov PHSR.
Požaduje a očakáva sa podávanie pripomienok a návrhov k realizácii PHSR počas jeho
implementácie. Zároveň sa požaduje aktívny prístup pri realizácii jednotlivých nástrojov.
4. Subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu v regióne – zapojené pri príprave a realizácii nástrojov
v oblasti cestovného ruchu. Požaduje poradenstvo a spolupráca aj počas implementačnej fázy.
5. Rozvojové a konzultačné agentúry – konzultácia možností získania nenávratných zdrojov pre
implementáciu nástrojov. Očakáva sa aktívna spolupráca a výmena informácií najmä v oblasti
možností získavania nenávratných zdrojov.
6. Zamestnávatelia pôsobiaci v regióne – Očakáva sa najmä spolupráca pri implementácii
nástrojov v oblasti zamestnanosti a podnikateľského prostredia.
7. Susedné obce z regiónu – Očakáva sa najmä spolupráca pri implementácii nástrojov s presahom
územia (infraštruktúra, cestovný ruch)
8. Orgány štátnej správy a regionálnej samosprávy – Očakáva sa spolupráca a konzultácie pri
realizácii a implementácií nástrojov. Očakáva sa tiež profesionálny a ústretový prístup pri
schvaľovacích a povoľovacích konaniach.
8.3. Záverečná správa
PHSR obce Nižná Olšava nie je dogma, naopak ido o živý dokument. Realizácia PHSR musí byť
spoľahlivo sledovaná a program musí byť podľa potreby doplňovaný a upravovaný. Dôležité však je,
aby bolo zachované smerovanie načrtnuté v tomto dokumente, ktoré vzniklo na základe konsenzu
s využitím zapojenia širokej verejnosti. V prípade, ak vznikne nová spoločenská potreba, objavia sa
„nové projekty“, mali by prejsť štandardizovanou procedúrou prípravy a pripomienkovania. Až
následne by mali byť zaradené do aktualizovaného programu. Je na všetkých aktéroch podieľajúcich
sa na plánovaní, aby prispeli svojim dielom k tom, aby nástroje (projekty) v rámci jednotlivých
prioritných oblastí boli zrealizované.
9. Využité literárne zdroje
1. Metodika tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart
(inteligentného, rozumného) rozvoja
2. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
3. Agenda 2030
4. Návrh partnerskej dohody 2021 – 2027
5. Participatívne procesy v praxi – čítanka participatívnej tvorby verejných politík, Úrad
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Daniel Klimovský
10. Prílohy
1. Vstupné analýzy pre spracovanie PHSR
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