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Úvod
Obec ako územný celok vymedzený podľa klasifikácie štatistických územných jednotiek je v zmysle
zákona č.539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja subjektom, ktorý je povinný participovať na
rozvoji sociálnych, hospodárskych, kultúrnych a environmentálnych procesov a vzťahov, ktoré v nej
prebiehajú a ktoré prispievajú k zvyšovaniu jej konkurencieschopnosti, trvalému hospodárskemu
rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju i k vyrovnávaniu hospodárskych rozdielov a sociálnych
rozdielov medzi regiónmi. Sociálno-ekonomickými partnermi obce v tomto procesu sú podnikatelia a
mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja na miestnej, regionálnej alebo
celoštátnej úrovni.
Regionálny rozvoj má byť zameraný najmä na:
a) komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia - prírodných, kultúrnych,
materiálnych, finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov,
b) rozvoj vedy, výskumu a vývoja prispievajúci k celkovému rozvoju regiónu so zreteľom na
podporu zavádzania nových technológií a inovácií pri rešpektovaní vnútorných špecifík regiónu,
c) rozvoj informatizácie a digitalizácie v regióne,
d) rozvoj hospodárstva a podnikateľského prostredia v regióne s cieľom zvýšiť jeho produktivitu,
optimalizovať štruktúru hospodárstva, vytvárať nové pracovné miesta a stabilizovať ohrozené
pracovné miesta,
e) rozvoj ľudských zdrojov vrátane zvyšovania vzdelanostnej úrovne, kvalifikácie a zlepšovania
prípravy detí a mladých dospelých na trh práce,
f) predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podporu
rovnosti príležitostí na trhu práce a podporu znevýhodnených komunít,
g) realizáciu verejných prác podporujúcich rozvoj regiónu,
h) zlepšenie a rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu,
i) zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb,
j) rozvoj cestovného ruchu,
k) medzištátnu, cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu v oblasti regionálneho rozvoja v
záujme trvalo udržateľného rozvoja regiónu,
l) zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel,
m) rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, rozvoj vidieckych oblastí a zvyšovanie kvality života
na vidieku,
n) realizáciu opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na
obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie environmentálnej
infraštruktúry regiónu,
o) ochranu prírody, efektívne využívanie prírodných zdrojov regiónu a využívanie alternatívnych
zdrojov energie,
p) rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne,
q) udržateľný rozvoj aglomerácií, obnovu, regeneráciu a rozvoj miest a obcí podľa záväznej časti
príslušnej územnoplánovacej dokumentácie,
r) zvyšovanie dostupnosti a kvality bývania,
s) budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania
obyvateľstva,
t) rozvoj multikultúrnej spoločnosti v regióne vrátane multikultúrneho dialógu, spolupráce a
tolerancie v regiónoch a sídlach,
u) rozvoj telesnej kultúry, športu a turistiky,
v) ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia.
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METODIKA VYPRACOVANIA PROGRAMU ROZVOJA OBCE Spišský Hrhov
(podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.)
Program rozvoja obce Spišský Hrhov, spolu s jej platným územným plánom, je základným a kľúčovým
dokumentom pre riadenie samosprávy. Vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov,
podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území, formuluje svoju predstavu o budúcnosti
spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie.
PRO sa spracováva na 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov.
PRO koncepčne, systémovo analyzuje a určuje budúcnosť rozvoja spolu s činnosťami, investičnými
projektmi so zdrojovým krytím na jej zabezpečenie.
Vytvára rámec, ktorého naplnenie bude zárukou, že PRO nebude zbytočne rozsiahlym a len popisným
zoznamom nereálnych zámerov, ale skutočným strategickým rozvojovým dokumentom s cieľom
dosiahnuť rast životnej úrovne na konkrétnom území.
Stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PRO.
Proces spracovania PRO obce Spišský Hrhov sa začal v marci 2015 schválením Zámeru spracovania PRO
obce Spišský Hrhov v zmysle novely zákona o podpore regionálneho rozvoja schválenej vládou SR 18.
júna 2014.
Pri príprave dokumentu bola vytvorená pracovná skupina zložená z oslovených hlavných aktérov života
obce (viď príloha č.1) a riadiacia skupina v zložení: starosta obce – PHDr. Vladimír Ledecký, spracovateľ
dokumentu – PaedDr. Michal Smetanka, zástupca starostu obce – Mgr. Pavol Urda.
V období mesiaca marec 2017 bol v obci realizovaný prieskum názorov obyvateľov na stav obce
v jednotlivých oblastiach jej života a názorov na možné riešenia, zlepšenia, projekty formou dotazníka.
Riadiaca a pracovná skupina pracovala počas facilitovaných stretnutí v týchto termínoch: 25.1.2017 –
26.1.2017 – 31.1.2017 - 8.2.2017 -21.2.2017 - 7.3.2017 - 14.3.2017
Verejné pripomienkovanie návrhu strategického dokumentu prebehlo v období: DOPLNIŤ
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Časť 1: Analytická časť
1.1
1.2
1.3
1.4

Kompletná analýza vnútorného prostredia podľa jednotlivých oblastí,
SWOT analýza,
Ex-post hodnotenie,
Identifikácia rozvojových výziev (potreby – problémy).
-------------------------

1.1 Kompletná analýza vnútorného prostredia podľa jednotlivých
oblastí.
Všeobecná charakteristika územia




Rozloha katastra obce
Nadmorská výška:
Hranice: susediace katastre

1200 ha
481 metrov nad morom
Levoča, Doľany, Klčov, Domaňovce, Danišovce

Vodné toky
Povrchové vody sú odvodňované potokom Lodina a jeho prítokmi, územie patrí do povodia Hornádu.
Ďalšími potokmi v katastri obce sú Durst a Odorica.
Vrchy okolia obce: najvyšší bod katastra – Medvedí vrch (667,8 m.n.n.)
Rozloha, pôdy
Katastrálna plocha obce v metroch štvorcových
v tom
Poľnohospodárska Nepoľnohospodárska
pôda
pôda
6 679 248
5 532 121

Lesný
pozemok
3 783 465

v tom
Vodná
Zastavaná
plocha
plocha
125 227
782 213

spolu
Ostatná
plocha
841 216

12 211
369

Poľnohospodárska pôda v metroch štvorcových
Orná pôda

Záhrada

3 865 423

151 696

Trvalý trávnatý
porast
2 535 171

spolu
6 552 290

Ovocné
sady
126 958

Doprava
Cestné dopravné spojenie.
V obci občania využívajú jestvujúcu autobusovú dopravu
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Dopravná poloha
Obec leží na ceste I. Triedy (E50)
Vzdialenosť významných sídiel
 Levoča – 7 km
 Spišská Nová Ves – 17km
 Poprad – 33km
 Prešov – 50km
 Košice – 86km
 Bratislava – 365km
Technická vybavenosť
Komunikácie
Dĺžka obecných komunikácií
Z toho prašné
Stav komunikácií
Dĺžka vybudovaných chodníkov
Počet mostov
Pošta
Telefónny automat
Verejný vodovod
Kanalizačná sieť
ČOV
Rozvodná sieť plynu
Dobrovoľný hasičský zbor
Požiarne vozidlo
Bankomat
Káblová distribučná sieť

6,4 km
0%
asfaltové
2,2 km
9
Áno
Nie
Áno
6,4 km
Áno
Áno
Áno
Áno
Nie
Nie

Zabezpečovanie zimnej údržby ciest – obecná firma Hrhovské služby s.r.o.
Zásobovanie vodou z verejných zdrojov: Obecný vodovod
obecný vodovod: dĺžka– 5900metrov, počet prípojok k obecnému vodovodu – 250, vodojemy - 2

Napojenie na kanalizáciu:
 časť obce je napojená na kanalizáciu
 80% domov napojených na kanalizáciu
 Dĺžka doteraz vybudovanej kanalizácie - 6400 metrov.
 Od roku 2008 spustená ČOV.

Energetika
Počet trafostaníc: 6
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Vykurovanie





plyn: 30%
tuhé palivo: 23%
tuhé palivo a plyn: 31%
elektrina: 16%

Stav plynofikácie:
100%
Popis obecných budov
Budova obecného úradu: novopostavená budova v centre obce dokončená v roku 2009
Dom kultúry: Kapacita sály kultúrneho domu - 200 osôb. V budove sídli Základná umelecká škola
Základná škola
Materská škola
Pálenica – pálenica, galéria, komunitné centrum

Životné prostredie
Lesy
Rozloha lesov: 3 783 465 m2
Výmera
v m2

Fyzické
osoby

Obchodné
spoločnosti

Cirkevné

2 177 380
623 845

-

Lesy SR š.p.
-

-

982 240

-

-

-

Spoločenstvá Družstvá
(Urbár,
kompos.,
spoloč. vlast.)
Urbárske
spoločenstvo
Spišský Hrhov
(spoločenstvo
vlastníkov)
Súkromní
vlastníci

Obce

-

-

Odpadové hospodárstvo
KOMUNÁLNY ODPAD
Celkové množstvo (t):
z toho:
zmesový odpad

2007
95,058
87,69

2008
136,588
115,13

2009
139,139
127,07

2010
159,28
146,88

2011
166,304
150,39

KOMUNÁLNY ODPAD
2012
2013
2014
2015
2016
Celkové množstvo (t):
182,026 211,635 215,293 231,681 267,453
z toho:
zmesový odpad 150,87 181,66 183,25 190,66 219,53
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Vytriedené množstvá komunálneho odpadu podľa jednotlivých zložiek:
rok:
Papier:
Sklo:
Plasty:
Viacvrstvové kombinované materiály:
Kovy:
Opotrebované pneumatiky:
Opotrebované batérie a akumulátory:
Opotrebované oleje:
Elektrické a elektronické odpady:
Biologicky rozložiteľný odpad:

2012
6,61
11,55
11,30
0,591
1,105
-

2013
3,053
9,859
9,201
0,262
7,60

2014 2015
2016
7,715 7,512 7,485
8,079 11,958 13,120
7,647 10,708 16,101
1,710
0,211 0,503 0,649
0,023
0,050
0,023
0,768 2,44
0,635
7,60
7,90
8,15

Poľnohospodárstvo v obci
 Tatra – Agrolev poľnohospodársky podnik
 Ján Orinčák
 Andrej Šofranko – Farma Hradisko
 Samostatne hospodáriaci roľníci - 7
Zdravotnícka starostlivosť
Ambulancie mimo obec – strediská
Levoča – Nemocnica s poliklinikou
Sociálne služby
 Opatrovateľská služba
 Terénna soc. práca (popis od začiatku)
 Organizovanie spoločného stravovania v obci
Bezpečnosť
Dobrovoľný hasičský zbor

Bývanie a demografia
Sociálno – priestorová organizácia
Rodinné domy - 420
Bytové domy - 12
Spolu: 432
Bytové domy
 Počet bytových domov - 12
 Počet bytov jednotiek - 80
 Spolu obyvateľov v bytoch - 214 prihlásených na TP; 230 skutočne bývajúcich (s TP v obci)
Z toho sociálne byty
 Počet bytových domov - 6
 Počet bytov jednotiek - 23
 Spolu obyvateľov v bytoch - 60
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Bytová výstavba v obci
Rok
Rodinné domy
Bytové
jednotky

2012
13
-

2013
10
6
1 drevodom –
1 byt

2014
9
-

2015
11
-

2016
16
8

2012
717
723
1440

2013
733
724
1457

2014
734
730
1464

2015
754
753
1507

2016
788
790
1578

Počet obyvateľov
Rok
Mužov
žien
Spolu

Migrácia - počty odsťahovaných
Rok
2012
2013
2014
2015
2016
Veková štruktúra
v %, k 31.12.
Rok
predproduktívny
produktívny
poproduktívny

Spolu
30
26
33
25
14

2012
373
930
137

Sobáše, rozvodovosť
Rok
Počet sobášov
Počet
rozvodov

2012
9
4

2013
10
1

Národnostná štruktúra k 31.12.
Slovenská
maďarská
Rómska
88%

-

2013
373
946
138

2%

2014
365
960
139

2015
375
987
145

2014
16
2

2016
401
1024
153

2015
11
0

2016
8
4

česká

rusínska

poľská

nemecká

iná

0,01%

0,3%

-

0,01%

9,5%

Náboženská príslušnosť – konfesia:
 Rímsko – katolícka – 80%
 Evanjelická cirkev – 0,15%
 Grécko – katolícka - 2,25%
 Starokatolícka cirkev – 0,38%
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Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia – 0,23 %
Apoštolská cirkev – 0,23%
Iné – 13,01%
Bez vyznania – 3,75%

Školstvo
Materská škola I.
Rok

Počet žiakov

Počet tried

pedagógov

2012
2013
2014
2015
2016

57
64
72
74
62

3
3
3
4
3

6
6
6
8
6

Rok

Počet žiakov

Počet tried

pedagógov

2012
2013
2014
2015
2016

268
279
270
291
308

15
15
15
16
17

20
22
22
22
23

Ostatní
pracovníci
2
2
2
2
2

Základná škola
Ostatní
pracovníci
10
10
10
12
12

Záujmová a mimoškolská činnosť v ZŠ




Športové aktivity: basketbal, hokej, hádzaná, bedminton, futbal, atletika
Krúžky nadväzujúce na odborné predmety: Anglický jazyk, Cvičenia z matematiky, Čitateľský
klub, Informačné technológie, Enviromentálny, Športový, Výtvarný
Ostatné krúžky a aktivity: Mozaika, Obratná mačička, Šikovníček, Pestré všeličo, Slniečko,
Z každého rožku trošku, Zabavme sa spolu, Včelársky krúžok, Remeselné dielne, Turistika,
Cyklistika, Lyžovanie

Vybavenosť učební



Jazyková učebňa – TV, Dataprojektor, PC, tlačiareň, audio sety so slúchadlami pre všetkých
žiakov, WI-fi, E-beam tabuľa, diktafóny.
Učebne informatiky 2, - pripjenie na internet, PC, tlačiarne, interaktívna tabuľa, skenery.

Počítačová technika






Osobné PC a tablety spolu: 130, všetky pripojené na internet
Tlačiarne: 20
Interaktívne tabule: 7
Dataprojektory: 10
Skenery: 2
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Telocvičňa


univerzálna drevená palubovka pre basketbal, volejbal, halový futbal, tenis, bedminton
a floorbal, rebríky, laná, tyče na šplhanie, kabinety TV vybavené náradím na gymnastiku, atletiku
a loptové hry. Bohaté vybavenie pre zimné športy – lyžovanie a hokej.

Školská jedáleň






Priemerný počet stravníkov na deň: 300 ( 30 dospelých, 270 žiakov)
Doplnkové jedla : 150 denne
Kapacita: 76
Počet a štruktúra zamestnancov: 5 (vedúca ŠJ, hlavná kuchárka, kuchárka, 2 pomocné
kuchárky)
Popis stavu: kuchynská a výdajná časť, skladovacie priestory, jedáleň pre stravníkov.

Vzdialenosť a navštevovanosť stredných škôl



Prevažne v okresoch Levoča, Poprad a Spišská Nová Ves, čiastočne Prešov.
Vzdialenosť do 30 km – stredné odborné školy, gymnáziá, pedagogická škola, stredná
zdravotnícka škola, učňovské školy.
Aktivity školy smerom k obci:


Aktívna spolupráca pri kultúrnej a osvetovej činnosti, spoločné projektové aktivity, spolupráca
so stacionárom, požiarnikmi.
 Organizácia spoločných podujatí a festivalov, prispievanie do programov pri rôznych
príležitostiach, publikačná činnosť, zapájanie sa do tvorby dokumentov strategického
a plánovacieho charakteru.
Športoviská a školské budovy:









Nová budova školy pre 2. stupeň
stará budova školy pre 1. stupeň
Telocvičňa,
Ekocentrum,
školská jedáleň,
Materská škola,
Viacúčelové ihrisko s umelou trávou, E
exteriérové učebne.

Najvyšší skončený stupeň vzdelania produktívneho
veku
Základné
Učňovské (bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
Úplné stredné odborné (s maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Vyššie
Vysokoškolské bakalárske
Vysokoškolské magisterské,inžinierske,doktorské
Vysokoškolské doktorandské

Počet
17,25%
14,85%
9,37%
3,37%
49,81%
2,62%
1,27%
2,77%
8,55%
0,3%
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Vysokoškolské spolu
Vysokoškolské podľa zamerania:
- univerzitné
- technické
- ekonomické
- poľnohospodárske
- ostatné

11,62%

4%
2%
2%
3,62%

Ostatné

Ekonomická aktivita
Nezamestnanosť
Rok
Evidovaných
nezamestnaných

2012
74

2013
60

2014
62

2015
56

2016
58

Prehľad rozpočtov obce v tis. Eur
Rok

Príjmy
Rozpočet
2012
2013
2014
2015
2016

Výdavky
Rozpočet

Skutočnosť

2 638
2 415
1 990
2 492
2 001

2 870
2 241
2 061
2 384
2 381

skutočnosť

2 638
2 415
1 990
2 492
2 001

2 614
2 210
1 970
2 250
2 229

Výsledok
hospodárenia
256
31
91
134
152

Majetok obce
Majetok
Spolu dlhodobý hmotný majetok obce, v tom:
Pozemky
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý hmotný majetok
Obstaranie DHM /ešte nedokončené investície/

Súčasná účtovná hodnota v €
5 632 557,24
1 042 666,77
2 516 749,45
84 864,61
21 717,32
8 993,80
1 957 565,29

Drobné obecné služby
rok
2012
2013
2014
2015

počet DOS +
koordinátorov
74 / 1 koordinátor
60 / 1
36 / 1
43 / 1

hlavná náplň činností
-

Likvidovanie divokých skládok
Udržiavanie čistoty a poriadku na verejných
priestranstvách
Udržiavanie a starostlivosť o verejnú zeleň
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37 / 1

-

2016

Udržiavanie a čistenie obecného potoka
Udržiavanie a opravy obecného majetku

Hlavní zamestnávatelia v obci
Názov prevádzky

Typ prevádzky – činnosť

Potraviny na rinku - Ladislav
Cisko
Kamenárstvo – Ladislav Cisko
Potraviny Paciga
COOP Jednota
Slovenská pošta
MVM Group

Služby – obchod s rozličným tovarom

Počet
zamestnancov
2

Služby
Služby – obchod s rozličným tovarom
Služby – obchod s rozližným tovarom
Služby
Spoločnosť s ručením obmedzeným

1
2
4
5
3

Počet súkromne hospodáriacich roľníkov
Rok 2012
-3
Rok 2013
-3
Rok 2014
-3
Rok 2015
-5
Rok 2016
-7

Cestovný ruch
Pamiatky
 rímskokatolícky kostol sv. Šimona, Júdu č. ÚZPF 814/01 sakrálna stavba
 kaštieľ a kaplnkou sv. Anny s parkom, č. ÚZPF 813/0 kaštieľ s parkom
 most cestný kamenný, č. ÚZPF 2362/0, využívaný most
 hrol. P. Varačka, č. ÚZPF 4484/0, pomník
Zaujímavosti
V katastrálnom území obce sú evidované archeologické lokality v lokalitách :
 Hradisko a Pod Hradiskom – sídlisko z doby bronzovej, púchovskej kultúry
 Močiare – sídlisko z neskorej doby kamennej, mladšej doby železnej- latenskej
 Nad rybníčkom – sídlisko z neskorej doby kamennej, z mladšej doby bronzovej a z 9.-12. stor.
 Neznáma poloha – poklad keltských strieborných mincí.
 Pod sv. Dzurom – sídlisko z neskorej doby rímskej, 9.-10., 13. stor.
 Bližšie neznáma poloha zaniknutej stredovekej osady Cizerfalva 14. stor.
 Sedliacke lúky – sídlisko z doby bronzovej a z 13.- 15. stor.
 Povrazy – sídlisko z doby bronzovej, rímskej, 13.-15. stor.
 Niže dediny – sídlisko z praveku, 13,-15.,16, 19. stor,
 Sihoť – sídlisko z praveku 13. - 15. stor
 Kaštieľ – sídlisko z mladšej doby kamennej, doby bronzovej a z 13. stor, novoveký objekt kaštieľa
s existenciou zaniknutých starších murovaných objektov.
Prírodné zaujímavosti
chránené územia:
12
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prírodná pamiatka Podhorské, vyhlásená v roku 1990 (chránený prírodný výtvor);
prírodná pamiatka Jazerec (chránený prírodný výtvor);
park pri kaštieli

Turistika





Levoča – historické centrum, kráľovské mesto, pútnické miesto
Spišské Podhradie – Spišský hrad, Dreveník
Slovenský raj – národný park
Poprad – Vysoké Tatry – národný park
Služby

Ubytovacie kapacity
Rok
2012
2013
2014
2015
2016

Počet ubytov. zariadení
1
1
1
1
1

Počet izieb
8
8
8
8
8

Počet lôžok
23
23
23
23
23

Štruktúra ubytovacích zariadení Penzión Gróf

Kultúra, spoločenská angažovanosť, šport
Významné osobnosti spojené s obcou
Daniel Pribiš (1580 – 1646) bol básnikom duchovnej poézie, ktorý vydal zborník Citara Sanctorum.
Zostavil zborník „Písně duchovné“ ku ktorému pripojil vlastné kázne a modlitby a je v ňom 116 piesní
väčšinou slovenských a ostatné boli preložené z nemčiny a latinčiny. Predtým pôsobil ako evanjelický
farár na Liptove. Zostavil a neskôr aj vydal katechizmus.
gróf Vidor Csáky (1850 – 1932) – rodina Csákyovcov žila v Spišskom Hrhove od osemdesiatych rokov
19. stor. do novembra 1944. Obývali kaštieľ v obci.
Mimovládne organizácie
 Dobrovoľný požiarny zbor
 Telovýchovná jednota
 Spiš – združenie pre obnovu a rozvoj regiónu
 Klub hrhovských žien
 „Cigánske srdce“
 Vlny umenia
 SARAHS
 Základná organizácia Jednota dôchodcov
Šport
futbal, hasiči, fitnes, kúpalisko
Poľovníctvo a rybolov
1. Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Jablonov
2. Poľovnícka organizácia OROL Spišský Hrhov
13
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Sieťovanie v regionálnych a nadregionálnych štruktúrach
 Združenie miest a obcí Slovenska – ZMOS
Medziregionálna a cezhraničná spolupráca
 Mikroregión Spišská Občina
 Gmyna Poronín (Poľsko)
 Ukrajina
 Nórsko
Informačné materiály o obci
 brožúra – „Spišský Hrhov Dejiny a pamiatky“
 kniha fotografií: „Spišský Hrhov“ (2009)
 Kniha: „Spišský Hrhov“ – monografia o obci vydaná v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku
 Kniha: „Mikroregión Spišská občina“ – vydaná v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku
Web stránka obce: www.spisskyhrhov.sk (www.spisskyhrhov.info)
Kontakty:
Obecný úrad
SNP 10
053 02 Spišský Hrhov
Mail: spissky.hrhov@vmnet.sk
Tel:
Sekretariát:
Ekonomické odd., mzdy a účtovníctvo:
Stavebný úrad:
Evidencia obyvateľov, dane a poplatky:

053 4592 238
053 4699 057
053 4699 158
053 4297 436

Obec je nositeľom ocenenia Dedina roka 2015
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Zoznam projektov realizovaných obcou Spišský Hrhov v rokoch 2003 – 2015
Rozpočet projektu
( Sk/€ )

Cieľ projektu

Číslo zmluvy

Poskytovateľ NFP

05 – 10 / 2003

€ 30.827,00

Implementácia pilotného modelu začleňovania
nezamestnaných prostredníctvom aktívnej
politiky zamestnanosti najmä v oblasti
cestovného ruchu, pri využití kontinuity
ľudských zdrojov a podmienok regiónu Spiš

Zmluva o poskytnutí
grantov pre
decentralizovaný
program

Národný úrad práce BA

01 – 09 / 2005

Celkové výdavky
projektu:
Sk 793.300,
FSR
Sk 738.300,00,
VZ Sk 55.000,00

Implementovať pilotný model začleňovania
nezamestnaných prostredníctvom aktívnej
politiky zamestnanosti, najmä v oblasti zberu
a separácie komunálneho odpadu s využitím
zdrojov sekundárneho spracovania prírodného
odpadu.

Zmluva č. 46/2004/01M

FSR
( ŠR + ESF )

Zmluva č.
9/54/2005/PP;
63/2006/KSP

FSR

Zmluva k projektu č.
21/04-I/33-1.2

FSR
( ŠR + ESF )

P.č.

Názov projektu

Trvanie projektu

1.

„Model vzájomnej prepojenosti
akčných skupín
nezamestnaných na Spiši“
/PHARE/

2.

„Model rozvoja a aktivácie
ľudských zdrojov
prostredníctvom systému
aktívnej činnosti“

3.

Komunitná sociálna práca v Sp.
Hrhove a Roškovciach

05/2005 – 03/2008

Sk 1.287.300,00

4.

Šanca odsúdeným - EQUAL

07/2005 – 12/2007

Sk 3.364.670

Zlepšiť životnú situáciu a integrovať separované
komunity s ohľadom na ich špecifické potreby
a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej
osobitnej pomoci.
Informovanosťou angažovanosťou občianskej
spoločnosti odstraňovať predsudky a prejavy
diskriminácie voči odsúdeným, najmä rómskej
skupiny, pomáhať im zaradiť sa do života
v spoločnosti, uplatniť sa na trhu práce a tak
zabezpečiť bezpečnosť a kvalitu života
v spoločnosti.
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5.

FEMA centrum

Rómsky inkubátor

Sk 7.150.060,00

Zvýšenie príležitosti a podpora rovnosti šancí na
trhu práce pre znevýhodnené skupiny žien zo
Stredného Spiša prostredníctvom vzdelávania,
zvyšovania zručností a zlepšovania
informovanosti v prorodinne orientovanom
zariadení Fema centrum v Sp. Hrhove.

Zmluva o poskytnutí
NFP k projektu č.
2005/2.2/01/118

MPSVaR SR
( ŠR + ESF )

08/2006 – 12/2006

Sk 466.593,00
/celkové N/

Rekonštrukcia a úprava priestorov 2 miestností
a 2 kancelárii za účelom vytvorenia Rómskeho
inkubátora- cieľ jeho fungovania je zvyšovanie
zamestnanosti pracovných zručností prevažne
miestnych Rómov prostredníctvom realizácie
dvoch existujúcich a pripravených výrobných
programov.

Zmluva č.
73/2006/02RLI
Reg.č.projektu:
FSR/2006/02-1-K3PP004

FSR

07-10/2007

Finančný príspevok:
Sk 45.000,00
+
VZ
Sk 14.715,00

Vytvorenie podmienok pre zmysluplné trávenie
voľného času rómskych detí a mládeže
s rodičmi v Sp.Hrhove vybudovaním športovooddychovej plochy.

Zmluva č. 55-PO/ŠPoR2007/2008 o poskytnutí
daru na účely realizácie
projektu

Konto ORANGE BA

Dotácia:
Sk
650.000,00,
VZ Sk 140.000,00,
CN= Sk 790.000,00

Znížiť lokálnu nezamestnanosť vytvorením
novej prevádzky obecnej firmy.
Podstatou projektu: Vytvorenie novej
prevádzky obecnej firmy na využívanie
vykurovania obecných budov biomasou –
drevnou štiepkou. Nákup mobilného
štiepkovača drevnej hmoty s nezávislým
pohonom. Zber a zvoz biomasy zabezpeč.
nezamestnaní rómski občania.

Zmluva uzatvorená
v zmysle Obč. zák.
a výnosu ÚVSR č.
2179/2006-KVÚV
o poskytnutí dotácií
v pôsobnosti ÚV SR na
riešenie problémov
rómskej komunity na
rok 2007

ÚV SR, Úrad
splnomocnenkyne vlády
pre RK

06/2006 – 05/2008

6.

7.

8.

Slnečné detské ihrisko

„Máme drevo – bude práca,
bude teplo“

08/2007 – 12/2007
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9.

10.

„Viacúčelové ihrisko“

Projektová dokumentácia na
obnovu pôvodného rybníka
v obci

11.

Rekonštrukcia šatní na
futbalovom ihrisku

12.

Terénna a komunitná sociálna
práca v Sp. Hrhove
a Roškovciach

13.

„Revitalizácia centrálnej zóny
obce Spišský Hrhov“

09/2007 – 12/2007

Sk 1.000.000,00

01/2008 – 10/2008

Sk 185.000,00

07 – 09/ 2008

CN =
Sk 837.530,10,
z toho
VZ =
Sk 337.530,10

04/2008 – 03/2010

05/2010-10/2011

€ 48.061,48

Celkové oprávnené
výdavky:
€ 561.837,27,
NFP =
€ 533.745,41 /95%/,
VZ=5%

Zlepšenie podmienok pre rozvoj športu v obci,
ako pomerne efektívneho spôsobu výchovy
dnešnej mládeže.
Vypracovanie PD na obnovu pôvodných
rybníkov.
Čiastočne zrekonštruovať budovu šatní na
futbalovom ihrisku v Sp. Hrhove – rozšíriť
a skvalitniť neorganizovanú a organizovanú
športovú činnosť, hlavne detí a mládeže,
zlepšením technického stavu a vybavenia
športových ihrísk.
Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených
sociálnym vylúčením prostredníctvom rozvoja
služieb starostlivosti prioritne pre
marginalizované rómske komunity.

RCZO
OP: Regionálny operačný program, Prioritná os:
Regenerácia sídiel.

Zmluva o poskytnutí
NFP k projektu č. PO-04

Nadácia SPP

Zmluva č. 156/POD60/08 o poskytnutí
podpory z EF formou
dotácie

Environmentálny fond,
SAŽP, POD

Zmluva o poskytnutí
grantu uzatvorená
v rámci programov
NEFO fondu PSK n.f. pre
rok 2008

NEFO Fond
PSK n.f.

DOD/012009/049/2008-IZ5.0/V

FSR
( ŠR + ESF )

Zmluva o poskytnutí
NFP č.
Z2214012014301,
Dodatok č.
DZ221401201430101

MVaRR SR
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14.

15.

16.

17.

Zvýšenie zamestnanosti
obyvateľov obce Spišský Hrhov
rozvojom a posilnením kapacít
obecnej firmy

06/2010 – 05/2012

Celkové oprávnené
výdavky:
€ 265.823,44,
NFP =
€ 252.532,27 /95%/,
VZ=5%

Zlepšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť obce
aktivitami existujúcej obecnej firmy, vytvoriť
podmienky pre poľnohospodársku výrobu
sociálne znevýhodnených

Zmluva o poskytnutí
NFP č. 149/2010 – IZ –
4.0/V

MPSVaR (FSR)

Zmluva o poskytnutí FP
pre FOND
Mikroporjektov č.
189/2011/PCS, v rámci
Programu cezhraničnej
spolupráce PoľskoSlovensko 2007-2013

VÚC – PSK
/EFRR/

Zmluva o poskytnutí
nenávratného
finančného príspevku –
č. 009/2011 – IZ – 4.0/V

MPSVaR SR, v zast. FSR

Zmluva o spolupráci č.
134/2012-IZ-5.0/V

FSR
/ESF/

03/2011 – 02/2012

€ 43.981,80

Podpora partnerskej Poľsko – Slovenskej
spolupráce za účelom budovania propagácie ich
potenciálu pre rozvoj kultúrneho cestovného
ruchu formou udržiavania, rozvíjania
a propagácie živej kultúry v prihraničnom
území.

„Rozvoj sociálnych služieb
v Spišskom Hrhove
a Roškovciach“

06/2011 – 05/2013

Celkové oprávnené
výdavky:
€
88.634,48,
NFP =
€ 84.202,76 /95%/,
VZ=5%

Zabezpečenie kvalitných služieb starostlivosti
pre obyvateľov ohrozených sociálnym
vylúčením prostredníctvom efektívnych foriem
sociálnej práce.

Národný projekt/Terénna
sociálna práca v obciach

07/2012 – 12/2015

€ 62.001,24

Špacírky živým Spišom

Výkon terénnej sociálnej práce v obci Spišský
Hrhov
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18.

"Inovatívny model obecného
sociálneho podnikania - Krok
smerom k integrácii
ohrozených skupín v obci
Červen Brjag"

19.

„Komunitné centrum v obci
Spišský Hrhov"

20.

„Posilnenie a rozvoj
personálneho potenciálu
obecnej firmy v obci Spišský
Hrhov s cieľom zlepšenia
zamestnanosti a
zaměstnatelnosti príslušníkov
MRK“

21.

"Triedený zber odpadov Spišský
Hrhov a okolie"

08/2013 - 05/2015

11/2013 – 06/2015

02/2014 - 12/2015

03/2014 - 04/2015

Fungovanie sociálneho podniku v Spišskom
Hrhove a implementácia praktík do bulharského
systému, vypracovanie modelu pre sociálny
podnik v obci Červen Brjag v Bulharsku.

Zmluva o družobnej
spolupráci obcí Spišský
Hrhov, Slovensko a
Cherven Bryag,
Bulharsko

Obec Červen Brjag,
Bulharsko

IV: Komunitné centrum v obci Spišský Hrhov
OP: Regionálny operačný program, Prioritná os:
2 Infraštruktúra sociálnych služieb,
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.

Zmluva o poskytnutí
NFP č.
Z2212012018401

MPaRV SR

Celkové oprávnené
výdavky:
€
267.907,04,
NFP =
€ 254.511,68 /95%/,
VZ=5%

Posilnenie a rozvoj personálneho potenciálu
obecnej firmy v obci Spišský Hrhov s cieľom
zlepšenia zamestnanosti a zamestnatelnosti
príslušníkov MRK
OP: Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná
os: Podpora rastu zamestnanosti

Zmluva o poskytnutí
NFP č.
Z2711023063401

MPSVaR SR

€ 70.184,-

Nákup zberných nádob /zvony, BOBr/,
veľkokapacitného kontajnera na papier a vriec
na separovaný zber pre združenie obcí SEPARO.

Zmluva o poskytnutí
prostriedkov z
Recyklačného fondu č.
1188/14/30

Recyklačný fond
Brantner Nova, s.r.o.

€ 22.912,13

Celkové oprávnené
výdavky:
€
202.363,79,
NFP =
€ 192.245,60 /95%/,
VZ=5%
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22.

23.

24.

25.

26.

"Opatrovanie seniorov o obci
Spišský Hrhov"

"Pracovné príležitosti pre
znevýhodnené skupiny
obyvateľov obce Spišský Hrhov"

"Národný projekt Komunitné
centrá"

"Nová budova Základnej školy zateplenie a Budova telocvične
- zateplenie"

"Burza partnerov rozvoja
lokálnej zamestnanosti"

07- 12/2014

1.000,-

11/2014 - 10/2015

Celkové oprávnené
výdavky:
€ 66. 269,64,
NFP =
€ 62.956,16 /95 %/,
VZ = 5%

02 - 10/2015

€ 23.212,08

03 - 11/2015

Celkové oprávnené
výdavky:
€
168.578,08,
NFP =
€ 160.149,18 /95%/,
VZ = 5%

07/2015 - 02/2017

Celkové oprávnené
výdavky:
€ 84.950,27
Projekt. grant:
€ 72.207,27/ 85%
VZ: € 12.743,00/ 15%

Poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov v
obci Spišský Hrhov v priestoroch Denného
stacionára.
Zvýšiť mieru nezamestnanosti v obci Spišský
Hrhov formou tvorby nových pracovných miest
so zameraním na znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie a príslušníkov MRK.
OP: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os: Prioritná os 2 - Podpora sociálnej
inklúzie
Výkon odborných činností, iných činností a
aktivít KC, metodická podpora, vzdelávanie a
supervízia
OP: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Zlepšiť podmienky pre vzdelávanie
marginalizovanej rómskej komunity
prostredníctvom rekonštrukcie budov a
modernizácie vybavenia základnej školy Spišský
Hrhov.
OP: Regionálny operačný program
Prioritná os: Infraštruktúra vzdelávania

Zníženie existujúcich bariér cezhraničnej
spolupráce
OP: Cezhraničná spolupráca spolufinancovaná z
Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho
rozpočtu SR

Zmluva LP2014/23 o
poskytnutí a využití
finančného príspevku

SOCIA - nadácia na
podporu sociálnych zmien

Zmluva o poskytnutí
NFP č. 322/2014 - IZ 4.O/V

MPSVaR SR

Zmluva o spolupráci č.
470/2014 - IZ-4.0/V

Implementačná agentúra
pre Operačný program
Zamestnanosť a sociálna
inklúzia

Zmluva o poskytnutí
NFP č.
Z2211012082201

MPaRV SR

Projektová zmluva
č.278/2015/ODDIMPL

PSK SR
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1.2

Vyhodnotenie dotazníka

Dotazník bol realizovaný v obci Spišský Hrhov v mesiaci marec 2017.
Plánovaná reprezentatívna vzorka respondentov
Počet respondentov 168
Z toho
 84 mužov
 84 žien
 39 v produktívnom veku
 15 v poproduktívnom veku
 21 so základným vzdelaním
 4 s vysokoškolským vzdelaním
Reálna vzorka respondentov
Počet respondentov 80
Z toho
 32 mužov
 48 žien
 66 v produktívnom veku
 14 v poproduktívnom veku
 26 so základným vzdelaním
 9 s vysokoškolským vzdelaním
 12 rómskej národnosti
 11 pracovníkov alebo bývalých pracovníkov obecného podniku
Odpovede na otvorené otázky
Otázka č. 8: ČO DOBRÉ VÁM OSOBNE PRINIESOL OBECNÝ PODNIK?
odpovede

počet
odovedí

skrášlenie obce

17

zamestnanie, práca pre obyvateľov

15

mne osobne nič

7

cesta

5

chodníky

5

lepší život

3

služby

3

bývanie

2

služby pre seniorov

2

všetko

2

všetky cinnosti obecneho podniku sú užito.

2

lepší pocit, že aj rómovia sú zapojení do pracovných činností v obci, slušní rómovia

2

lepsia kvalita zivota

1

neviem

1

ochota pracovníkov obec. Úradu v administratívnej činnosti

1

pomoc pre obec

1

pomoc pri prácach-stavebných

1

pomoc v každej oblasti-pomoc okolo domu

1

pomoc v núdzi od pána starostu

1
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príspevok na výstavbu domu

1

Radosť(kúpalisko, fitko),Pomoc šikovní vyučení ľudia

1

riaditel školy-ochota riešiť problém s deťmi

1

rozvoj

1

veľa

1

vybudovanie obce, dobré vedenie obce

1

výkopové práce na dome

1

výstavba

1

zmena k lepsiemu oproti zamestnaniu v aktivačných prácach

1

možnosť objednania prác na dome, kosenie pozemkov

1

Otázka č. 9: ČO ZLÉ VÁM OSOBNE PRINIESOL OBECNÝ PODNIK?
domy sú prideľované len tým čo majú peniaze, chudobným nie
spôsob prideľovania bytov
byty sú prideľované tým čo majú kde bývať
Otázka č. 10: ČO DOBRÉ PRE ROZVOJ OBCE PRINIESOL OBECNÝ PODNIK?
odpovede
zamestnanosť obyvateľov

počet
odovedí
19

športové aktivity

6

rozvoj

5

verejné priestory a priestranstvá

4

lepší život

3

nové cesty

3

všetko, veľa

3

nič

2

výstavba, rekonštrukcia

2

služby

2

trvalá opatrovatelsk. služba-aby neskončila po skončení projektu

2

vnímanie ibce, spolunažívanie,

1

kolotoč, šmýkaľka
kúpalisko,cesty, sklenník, záhradka v skole, bytové výstavby, starostlivosť o rómov

1
1

zrekonštruovali staré budovy, výstavba nových bytov

1

mnoho aktivít, prác

1

vzdelavanie romov

1

poriadok a realizácia mnohých vecí

1

byty, úprava chodníkov, stavebné práce

1

zamestnanie podmiené splnením kritérií

1

kto chce pracovať starosta ho zoberie do práce

1

skrášlenie obce, upratovanie, dedina roka

1

opravené budovy, cesty, peniaze ostávajú v obci,regióne,zamestnanosť rómov,ich
integrácia medzi majoritou

1

pracovití občania, tvorba hodnoty, atraktívna obec

1
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opravilo sa veľa budov, vybudovali sa bytovky, možnosť bývania pre mladých,oprava
mosta, zamestnanosť rómov

1

aspoň zamestnal rómov

1

seniorské služby,kultúrne vyžitie-oslavy
prácu pre znevýhodnených občanov, výstavba bytov, oprava starých budov

1
1

chodníky, kanalizácia

1

dobrý vzhľad obce, rôzne opravy

1

vsetko, viditelne vysledky, upratovanie obce, plavaren

1

všetko, súkromníkom staveb, práce, oprava mosta, soc. Bytovky, iné bytovky, jedáleň,
materská školka, lepšie vztahy ako kedysi, mladý si to neuvedomejú

1

zamestnanie podmiené splnením kritérií

1

skrašlenie verej, priestra,

1

cesty, kancelárie
viac možností, pre prácu a pre deti (kúpalisko, preliezky)

1
1

kultúrne vyžitie-fašiangy, oslavy v dedine

1

skrášlovanie životného prostredia obce

1

Otázka č. 11: ČO ZLÉ PRE ROZVOJ OBCE PRINIESOL OBECNÝ PODNIK?
nič zlé
Otázka č. 12: ČO BY STE V OBCI CHCELI ZMENIŤ?
odpovede
nič
šport-ihrisko, skate park, viac športových aktivít pre deti

počet
odovedí
22
6

služby,sociálne služby

4

zrušenie reedukačného centra

2

neviem

2

lekár

2

zrušiť aktivačné práce

1

aby bol v parku asfalt

1

park

1

bagetéria

1

motocrosová trať

1

nové cesty

1

aby bol väčší záujem o udržiavanie cintorína

1

ďalej budovať infraštruktúru pre obyvateľov

1

domy pre najchudobnejších

1

prácu

1

okrem bytov a práce sa pre rómov nič nerobí, aby v médiách vystupovali konkrétni
pracovníci, ktorí majú zásluhy (dve rómky, ktoré robili erb)

1

zmýšlanie ľudí
zlepšiť služby-obchod, skvalitniť vodu-tvrdá voda
viac služieb-napr. katerníctvo, potraviny, mäsiareň, ovocie-zelenina

1
1
1
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aby sa nevyklčovali staré stromy v parku kaštiela, oprava kaštiela
aby sa nestavali drevenné ale murované byty, použitie trvácnejších materiálov na
výstavbu bytov, bezpečnosť komunikácie pri škole

1

kultúra

1

opraviť dom smútku Na miestnom cintoríne

1

1

Otázka č. 13: ČO BY STE V OBCI USKUTOČNILI ALEBO POSTAVILI, KEBY STE MALI PENIAZE?
odpovede

počet
odovedí

chýba zdravotnícke centrum, lekár, lekáreň
skate park
pomoc pri opatrovaní člena rodiny, vývarovna, roznos stravy, donáška nákupov,
prepravná služ., kurzy

8
3

tanečné zábavy

2

klub pre rómsku mládež od 15-17

1

aby sa udržali prac. Miesta, kurzy v rámci Komunitného centra- komunikácia,
vyjadrovanie a spisovné vyjadrovanie, ANJ, Nem.Jazyk

1

nic

1

kino
z redukačného centra vytvoriť park, letné sídlo, zdravotnícke centrum, orezanie
stromov na ulici Generála Slobodu(može sa stať úraz

1

hokej. ihrisko

1

kino

1

nová škola

1

ihrisko

1

nič, nech je všetko po starom

1

domov dôchodcov

1

parkovisko pri škole

1

turnaj

1

skatepark

1

parkovisko pri škole

1

multifunkčné detsé ihrisko, kurzy a vzdelávanie pre deti , dospelých

1

opatrovatelka, lekár, tanecna zabava

1

domov dôchodcov, lekár, gynekológ, opraviť kastieľ, obchodn. Centrum,

1

parkovisko pri škole

1

ihrisko

1

Pizzeria
cesta, osvetlenie na ulici Osloboditeľov, oprava cesty, osvetlenie na konci ulice,
dobudovanie chodníkov, voda na ceste,výsadba lavičky, spevniť breh pred prednou
rómskou bytovkou

1

bankomat

1

neviem

1

2

1

1
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pozemky rómom na domy,na ulici Osloboditeľov chýbajú járky a obrubníky,
spomaľovacie pruhy, lavičky, výlety pre deti, guláše zadarmo

1

Nič

1

osvetlenie na konci ulice Osloboditeľov, kontainer na veľký odpad

1

fabriku aby bolo viac možností pre prácu

1

dopravné značenie v obci, zrkadlo pri vstupe do obce

1

lyžiarsky vlek

1

vytvorenie prac. Miest , dobudovanie rozostavaných stavieb ( 4 neomietnuté domy na
Grófovej ulici )

1

nový vodovod s kvalitnou vodou

1

cukráreň

1

opatrovateľské služby, rozvoz obedov(jedlo pre seniorov), vybudovanie kaštielu

1

obedy pre ľudí ktorí nevládzu-vývarovňa, prepravná služba (lieky), oprava kaštieľa,
obchodné centrum
zimný štadión, dobudovanie infraštruktúry, kvalita vody, nedostatok vody, rozšírenie
komunikácií

1
1

investovanie peňazí na podporu dobrovoľného hasičského zboru

1

rómovia v Hrhove vždy robili hlavne na JRD, nie je tu osada keby bola osada OP by
nefungoval, rómovia boli vždy vzdelaní

1

detský bazén, dobudovanie chodníkov, domov dôchodcov v kaštieli

1

z kaštiela -rekreačné centrum, park do poriadku, rybník vyčistiť, zdravotnícke centrum

1

športová hala

1

obecny ovocny sad, jahody, projket Ovocny sad s lavickami na ulici Osloboditeľov,
žľaby popri ceste

1

vykonsenie brehu na ulici Osloboditeľov

1

pracovné miesta pre mladých, , chodníky na ulici Oslobod.

1

kurzy v komunitnom centre, výchovné výlety, cyklistika pre deti

1

oprava kaštieľa, nedostatok vody a zlá kvalita vody

1

bytovka

1

komunitné centrum na ul. OSLO, aspon miestnonsť

1

neviem

1

fabriku aby bolo viac možností pre prácu

1

kaderníctvo

1

mäsiarska výroba (predajňa) mäsa, mlieka, pečiva

1

domov dôchodcov
Na Vianoce-spoločné večere, program, dostavanie zdravotníckeho centra

1
1

parkovisko pri škole

1
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Dotazník pre obyvateľov
Vážený pán, vážená pani,
dovoľte mi obrátiť sa na Vás s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka.
1. Pohlavie
a) muž
b) žena
2. Vek
a) 18 - 30
b) 31 - 50
c) 51 - 64
d) 65 a viac rokov

3. Ako dlho žijete v obci?
a) od narodenia
b) viac ako 10 rokov
c) 5-10 rokov
d) menej ako 5 rokov

4. Národnosť
a) slovenská
b) rómska
c) maďarská
d) iná
5. Vzdelanie
a) bez vzdelania alebo základné
b) stredoškolské bez maturity
c) stredoškolské s maturitu
d) vysokoškolské
6. Ak ste sa do obce prisťahovali,
prečo?..........................................................
7. Pracujete v obecnom podniku?
a) nie
b) áno

8. ČO DOBRÉ VÁM OSOBNE PRINIESOL OBECNÝ PODNIK?
...................................................................................................................................................................................
9. ČO ZLÉ VÁM OSOBNE PRINIESOL OBECNÝ PODNIK?
.......................................................................................................................................................
10. ČO DOBRÉ PRE ROZVOJ OBCE PRINIESOL OBECNÝ PODNIK?
...................................................................................................................................................................................
11. ČO ZLÉ PRE ROZVOJ OBCE PRINIESOL OBECNÝ PODNIK?
.......................................................................................................................................................
12. ČO BY STE V OBCI CHCELI ZMENIŤ?
...................................................................................................................................................................................
13. ČO BY STE V OBCI USKUTOČNILI ALEBO POSTAVILI, KEBY STE MALI PENIAZE?
...................................................................................................................................................................................
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Dotazník pre verejné, neziskové a privátne subjekty
Vážený pán, vážená pani,
dovoľte mi obrátiť sa na Vás s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka.
Názov subjektu......................................................................................................................
Počet členov/zamestnancov..................................................................................................
Rok začiatku pôsobenia v obci............................................................................................
Činnosť..................................................................................................................................
1. Ako sa podieľate na sociálnom rozvoji obce?
a) generovanie nových nápadov
b) financovanie/sponzorstvo
c) riadenie/facilitovanie
d) organizačná pomoc
e) iné.................................................................
2. Ako by ste sa mohli/plánujete zapájať do sociálnych a spoločenských aktivít v obci?
a) generovanie nových nápadov
b) financovanie/sponzorstvo
c) riadenie/facilitovanie
d) organizačná pomoc
e) iné.................................................................
3. Aké ďalšie subjekty sa, podľa Vás, najviac podieľajú na sociálnom rozvoji obce?
.............................................................................................................................................
4. Aký máte vzťah k obecnému podniku Hrhovské služby, s.r.o.?
a) máme neformálny vzťah (aký?)........................................................................................
b) spolupracujeme na spoločných projektoch (akých?) .......................................................
c) poskytuje mi finančnú pomoc...........................................................................................
d) poskytujem mu finančnú pomoc.......................................................................................
e) poskytuje mi služby marketingu a propagácie..................................................................
f) poskytuje mi informácie, vzdelávanie, poradenstvo ........................................................
g) je mojou konkurenciou (prečo?).......................................................................................
h) je mojím dodávateľom......................................................................................................
i) je mojím odberateľom.......................................................................................................
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5. Aký má, podľa Vás, obecný podnik (Hrhovské služby, s.r.o.) vplyv na ekonomický rozvoj obce? (ohodnoťte stupňom na
škále 0-5, 0-žiadny vplyv, 5-veľmi pozitívny vplyv)
6. Aký má, podľa Vás, obecný podnik (Hrhovské služby, s.r.o.) vplyv na sociálny rozvoj obce? (ohodnoťte stupňom na
OBLASŤ: Životné prostredie
škále 0-5, 0-žiadny vplyv, 5-veľmi pozitívny vplyv)
7. Aký má, podľa Vás, obecný podnik (Hrhovské služby, s.r.o.) vplyv na environmentálny rozvoj obce? (ohodnoťte
stupňom na škále 0-5, 0-žiadny vplyv, 5-veľmi pozitívny vplyv)
8. Aké má obecný podnik pozitívne črty (súčasné silné stránky a príležitosti do budúcnosti)?
................................................................................................................................
9. Aké má obecný podnik negatívne črty (súčasné slabé stránky a budúce ohrozenia)?
..............................................................................................................................

Okrem uvedeného dotazníka obec realizovala anketu v ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove v mesiacoch február – marec
2017:

Zuzana Krigovská, I.B
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OBLASŤ: Životné prostredie

Miška Nemčíková, 1.A

Dávid Butvin, II.B
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1.3 SWOT analýza
OBLASŤ: Životné prostredie

A) Environmentálna oblasť a oblasť technickej infraštruktúry

Silné stránky
 dobre rozbehnuté separovanie
a triedenie zberu odpadu
 využívanie alternatívnych zdrojov
energie ( drevná hmota, slnečné
kolektory..)
 pomerne dobrá obchodná sieť
 zabezpečené zásobovanie pitnou vodou
 takmer dobudovaná kanalizačná sieť
 takmer existujúce zelené plochy
 existujúce chodníky v obci
 plynofikovaná obec
 eletrifikovaná obec
 vybudované osvetlenie, rozhlas,
pokrytie telekomunikačným signálom
operátorov + internet
 vybudované ubytovacie a stravovacie
kapacity
 pošta, hasičská zbrojnica
 dobrý technický stav obecných budov (
vzhľadovo i funkčne), prevádzky
kúpalisko, posilka, obecná firma
 kompostovisko
 vybudované odstavné plochy
a parkoviská, dobrá dopravná
obslužnosť
 historický park
 dostatok okrasných drevín v obci
 rozvíjajúce sa ekologické
poľnohospodárstvo
 úspešná environmentálna výchova na
základnej škole, vybudovaný ekologický
areál v základnej škole
 dobrý stav životného prostredia aj
v okolí obce
 blízkosť diaľničného prepojenia
 zlepšujúce sa ekologické povedomie
občanov
 obec je líder ekologického združenia
SEPARO
 čiastočne zachovaný ráz obce

Slabé stránky
 nedostatočná kapacita ČOV
 nedostatočná environmentálna
uvedomelosť časti obyvateľstva
 chýba zberný dvor
 nekompletné chodníky, dopravné
značenie
 chýbajúce parkoviská v niektorých
častiach obce
 znečistená Lodzina
 chýbajúca obecná zeleň v niektorých
častiach
 nedostatočná úprava poľných ciest
 spaľovanie nevhodných materiálov
v niektorých kotolniach, znečisťovanie
ovzdušia
 zastaralý rozhlas
 chýbajúce pozemky IBV
 chýbajúca dažďová kanalizácia
 chýbajúce verejne osvetlenie
v niektorých častiach
 chýbajúce zadržiavanie dažďovej vody
 chýba prepojenie niektorých ulíc
 nedopracovaný systém biohospodárstva
 nevybudovaná bezbariérovosť budov
a komunikácii
 chýbajúce verejné WC
 znečisťovanie obce psami
 schátrala fasáda kaštieľa, kostola,
vstupnej brány do parku, oplotenie
parku
 občianske združenia zaoberajúce sa
obnovou a rekonštrukciou verejnej
zelene
 existencia divokých nelegálnych skládok
v okolí obce
 neúplná vybavenosť DHZ
 zlý technický stav niektorých verejných
budov a drobných stavieb (SAD
zastávky)
 nevyhovujúci vstup do obce pre
motorové vozidla, most
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výrazná starostlivosť obecnej firmy na
tvorbe technickej infraštruktúry
a životného prostredia
OBLASŤ:
prostredie
 Životné
dostatok
funkčných obecných bytov
a dobrá perspektíva ďalšej výstavby aj
individuálnej
 obhospodarovaná poľnohospodárska
pôda


















nedostatočná kvalita pitnej vody +
nedostatok vody v suchých obdobiach
nedostatočné využívanie alternatívnych
zdrojov energie
vytrácajúci sa rastlinný genofond
chýba DSS a DD
bankomat
vysoká energetická náročnosť
niektorých budov a osvetlenie
slabé nepostačujúce pokrytie
kamerovým systémom
nedostatočná informovanosť občanov
o dianí v obci
nedostatok odpadových nádob
odpadkových košov, znečisťovanie
verejných priestranstiev obce občanmi
nedostatočná tržnica
slabá kvalita ciest v niektorých častiach
obce
nedostatočne zabezpečené súkromné
stavby
nevyhovujúci a nedostatočný stav
športovej infraštruktúra
neexistencia miestnej dopravy – vláčik
nepostačujúca infraštruktúra školských
budov- materská škola
chýba obecná televízia

B) Ekonomická oblasť a oblasť cestovného ruchu
Silné stránky









dobre až výborne fungujúca obecná
firma
živnostníci a podnikateľské subjekty
obce
priestory a pozemky pre priemyselný
park
existujúce ubytujúce a stravovacie
kapacity
historické pamiatky
nízka nezamestnanosť
dobré podmienky pre zamestnávanie
znevýhodnených uchádzačov
množstvo realizovaných projektov
zamerané na zvyšovanie zamestnanosti

Slabé stránky
 Chýbajúci predaj z dvora
 Chýbajúci investori v priemyselnom
parku
 Nefungujúca pálenica
 Vysoké dane na poľnohospodársku pôdu
 Chýbajúce viaceré služby pre občanov
 Nedostatočná turistická infraštruktúra
 Nedostatočné ubytovacie a stravovacie
kapacity pre turistov (drobné
občerstvenie)
 Chýba informačné centrum so
sprievodcovskou službou
 Chýbajúca trvalá celoročná ponuka
turistických prehliadok
 Komplexné produkty cestovného ruchu
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a odbornosti, školiace centrum pre
obecné podnikanie
 dobrý ekonomický stav obce
OBLASŤ:
prostredie
 Životné
dobrá možnosť
zamestnania sa
u subjektov pôsobiacich v obci
 ukončené pozemkové úpravy
 dostatok atrakcií pre cestovných ruch
a kúpalisko
 turisticky atraktívne okolie
 dobrá strategická poloha obce
 existujúce partnerstvá na regionálnej,
národnej a nadnárodnej úrovni
 pravidelné obecné akcie združujúce
občanov obce, ZŠ, Odorica, Čudá,
Medvedí vrch
 existujúci SHR
 čiastočne sprístupnené pamiatkysociálny turizmus, ZŠ
 Galéria, Remeselná dielňa
 Píla
 Vzrastajúci počet daňových poplatníkov,
rozvoj výstavby
 Vysoká zamestnanosť Rómov
 Prenájom pozemkov a nehnuteľností
obci na podnikateľskú činnosť
 Existujúca obchodná sieť a služby


















Nedostatočná spolupráca
podnikateľských subjektov v obci
Nízka vybavenosť športovísk
a športového vyžitia
Málo kultúrnych podujatí v obci
Chýbajúce exkluzívne atrakcie pre
turistov
Slabá propagácia pre cestovný ruch
Chýbajú burzy, výstavy, bartrový
obchod, inzercia
Nedostatok lokálnych produktov
Žiadna previazanosť na turistické centrá
v regióne - s turistickými centrami
v okolí
Nevyužitý potenciál obecných
partnerstiev pre cestovný ruch
Chýba dielňa pre hendikepovaných
Neexistujúca podpora pre podnikateľov
v poľnohospodárstve (Hrhovčanov)
Malo obecných priestorov a pozemkov
pre podnikateľské účely
Slabá propagácia činností obecnej firmy
pre občanov v obci
Chýbajúce programy pre dlhodobo
nezamestnané ženy
chýbajúca požičovňa náradia
slabo propagované služby v obci pre
občanov

C) Sociálna oblasť, oblasť kultúry a športu
Silné stránky
 Materská škola, organizovaná základná
škola- kvalitné podmienky pre
vzdelávanie, organizácia športových
kurzov, mimoškolské aktivity
 Základná umelecká škola, folklórny
súbor - KOLESKO
 Reedukačné centrum
 CPPaP- centrum pedagogicko
psychologického poradenstva
 Fungujúci futbal- práca so všetkými
vekovými kategóriami, Obecná

Slabé stránky
 DSS, DD
 Chýbajú podmienky pre zdravotnícku
starostlivosť
 Chýbajú niektoré typy športovísk,
zastaralosť niektorých športovísk,
chodníky , vyhliadkové veže
 Dopravné ihrisko
 Chýba donáška liekov, lekáreň
 Slabá angažovanosť značnej skupiny
obyvateľov obce
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futbalová liga - HARHOVLIGA,
posilňovňa, kúpalisko
 DHZ- požiarny šport
OBLASŤ:
prostrediea ich aktivity
 Životné
Klub dôchodcov
 Oddiel skautingu
 Festival - Čudá a zábaviska
 Galéria- výstavy
 Výstup na Medvedi vrch
 Bežecká súťaž
 Pečenie chleba- pekárnik
 Sociálne byty – dobré podmienky pre
zabezpečenie bývania
 Amfiteáter
 Fungujúce komunitné centrum
 Knižnica
 Remeselná dielňa (expozícia)
 Sociálne poradenstvo (komunitné
centrum, obecný úrad, terénny sociálny
pracovníci)
 Plesy
 Dobré podmienky zamestnaných
obyvateľov
 Zabezpečovanie stravy pre dôchodcov
 Fungujúce ekocentrum, ekotábor
 Vybudované športoviská, požičovňa
športového náradia
 Výchovné športoviská, tematické výlety
 Disponujeme priestormi na kultúrne
a spoločenské podujatia počas celého
roka
 Opatrovateľské služby
 Tradičný šachový turnaj
 Mimovládne organizácie spolupracujúce
s tretím sektorom
 Možnosti duchovného vyžitia, kostol,
kaplnka ..
 Sme Dedina Roka, Cena obce
 Dobre fungujúce spoločenské
organizácie
 Bezproblémové spolužitie komunít
 Občasník FEMA
 Príchod nových aktívnych ľudí, ktorí sú
spoločenským prínosom
 Pravidelný odber krvi
 Vzdelávanie sociálneho podnikania
 Stretnutia jubilantov
































Chýbajú aktivity celoživotného
vzdelávania
Rehabilitačné centrum
Nedostatočný záujem obyvateľov
o kultúru a umenie
Neuspokojujúce nástroje zamestnávania
zo strany štátu
Chýbajú rybníky- rekreačná a športová
zóna
Nedostatočné podmienky pre zimné
športy
Divadelný súbor
Nedostatočné vybavenie DHZ
Zlý technický stav amfiteátra
Nedostatočná informovanosť
o kultúrnych aktivitách
Tančiareň
Chýbajúce jasle
Kontaktná zoo
Slabo fungujúca knižnica
Nepostačujúca ponuka galérie (fond)
Chýba mechanizmus fungovania
knižnice, galérie a remeselnej dielne
Chýba informačné centrum
Organizácia stretnutí, aktivít
handicapovaných
Chýba bezbariérovosť spoločenských
priestorov
Slabá osveta
Slabé udržiavanie tradícii obce a regiónu
Klub mládeže
Talentovaní ľudia sa nereprezentujú
Stretnutie rodákov
Chýbajúca propagácia obecných aktivít
(súťaž vianočný stromček,
predzáhradky...)
Slabá spolupatričnosť- mobilizácia
všetkých vekových skupín
Stretnutie, uvítanie novorodencov
Privítanie nových rodín, obyvateľov
chýba koordinácia kultúrneho
a spoločenského života
chýbajúca starostlivosť o kaplnky
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1.4 Ex-post hodnotenie predošlého PHSR
OBLASŤ: Životné prostredie

1.1. Vytvoriť udržateľný systém nakladania s odpadmi v obci

Špecifický cieľ

Opatrenie

1.1.1. Zabezpečovať zberné
kontajnery na separovaný
nadrozmerný odpad

Aktivita
1.1.1.1. vyhľadať vhodného výrobcu/dodávateľa zberných kontajnerov na separovaný
nadrozmerný odpad podľa parametrov zmluvného odberateľa
1.1.1.2. zakúpiť kontajnery pre nadrozmerný separovaný odpad a osadiť ich pri každom
bytovom dome

splnené

1.1.1.3. umiestniť kontajner pre nadrozmerný separovaný odpad na verejnom priestranstve pri
budove kultúrneho domu
1.1.2.1. pripraviť kampaňové zbery ostatného odpadu

splnené

1.1.2.2. zabezpečiť kampaňový zber ostatného odpadu

splnené

1.1.2.3. zabezpečiť kampaňový zber nebezpečného a nadrozmerného odpadu

splnené

1.1.2. Odstraňovať nedostatky v 1.1.2.4. zabezpečiť odvoz odpadu z kampaňového zberu na zmluvný separačný dvor
separovanom zbere
1.1.2.5. upraviť zmluvu s odberateľom odpadu v zmysle zvýšenia frekvencie vrecového
separovaného zberu
1.1.2.6. zvýšiť poplatky za neseparovanie odapdu v domácnostiach

1.1.3. Zabezpečovať
kompostovanie biologicky
rozložiteľného odpadu v obci

1.1.4. Zabezpečiť dostatok
odpadkových košov v obci

splnené

splnené

splnené
splnené
splnené

1.1.2.7. 1x ročne obcou zakúpiť a distribuovať vrecia pre všetky domácnosti

splnené

1.1.3.1. vypracovať projekt kompostovísk v obci a predložiť ho v rámci aktuálnych grantových
schém

Čiastočne
splnené

1.1.3.2. vybudovať kompostoviská v štyroch vybraných
1.1.3.3.
častiach oplotiť
obce a zabezpečiť kompostoviská voči nelegálnym vývozom iného odpadu
1.1.4.1. zakúpiť a doplniť odpadkové koše na frekventované miesta v obci

splnené

1.1.4.2. vyrobiť a osadiť štýlové odpadkové koše pre ZŠ, spolu so žiakmi

splnené

1.1.4.3 udržiavať koše v areáli ZŠ so žiakmi
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OBLASŤ: Životné prostredie

Opatrenie

1.2. Zvýšiť ekologické povedomie
občanov

Špecifický cieľ

1.2.1. Dôsledne kontrolovať
stav životného prostredia v
obci a jej okolí a príjmať
represie voči jeho
poškodzovateľom

1.3. Vybudovať
dostatok rekreačných
a zelených zón v obci
a jej okolí

1.2.2. Zintenzívniť ekologickú
výchovu na ZŠ a prispôsobiť ju
špecifikám obce

1.3.1. Vybudovať rekreačnú
zónu v lokalite Kováčová
(Sad)

Aktivita

poznámka

1.2.1.1. vytvoriť ekologické hliadky poslancov OZ
1.2.1.2. pravidelne monitorovať stav životného prostredia skologickou hliadkou
1.2.1.3.
vytvoriť a zostaviť detské hliadky životného prostredia
OZ

splnené
splnené
splnené

1.2.1.4. dokumentovať stav životného prostredia a vyvesovať dokumentáciu na web
stránku obce obce

splnené

1.2.2.1. pripraviť podmienky pre fungovanie ekologického krúžku v rámci ZŠ a CVČ
1.2.2.2 riadiť ekologický krúžok v obci
1.2.2.3. realizovať infokampaň o separovaní v rámci ZŠ
1.2.2.4. pripraviť a realizovať kampaň separovania domového odpadu
prostredníctvom detí v ich domácom prostredí
1.2.2.5. pripravovať so žiakmi ZŠ pravidelnú rubriku pre školský rozhlas, obecný rozhlas,
občasník a web obce zamerané na environmentálnu problematiku

splnené
splnené
splnené
splnené

1.2.2.6. pripravovať a distribuovať informačný leták zameraný na environmentálnu
problematiku v rámci environmentálnej výchovy
1.3.1.1. majetkovo právne vysporiadať pozemky v lokalite Kováčová pre výstavbu
technickej infraštruktúry

splnené

splnené

Čiastočne splnené

1.3.1.2. vypracovať projektovú dokumentáciu pre budovanie technickej
infraštruktúry v lokalite Kováčová
1.3.1.3. vybudovať inžinierske siete v lokalite Kováčová
1.3.1.4. vypracovať štúdiu rekreačnej zóny a zelených zón lokality Kováčová
1.3.1.5. vypracovať projekt rekreačnej zóny a zelených zón lokality Kováčová a
predložiť ho v rámci aktuálnych grantových schém
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1.3. Vybudovať dostatok rekreačných a zelených zón v obci a jej
okolí

Špecifický cieľ

Opatrenie
1.3.2. Využívať časť parku
RDM ako rekreačnú zónu

Aktivita
1.3.2.1. rokovať s vedením RDM o využívaní časti parku (cesta na ihrisko) ako rekreačnej
zóny
1.3.2.2. vybudovať v parku RDM lavičky okolo cesty na ihrisko
1.3.2.3. realizovať opravu a zabezpečenie mosta v parku RDM

1.3.3. Vytvoriť zelené zóny v
centre obce a v lokalite
Vapnisko

1.3.4. Vybudovať v obci
zoopark

1.3.5. Vytvárať drobné zelené
plochy v obci i jej blízkosti

1.3.3.1. vypracovať štúdiu riešenia zelených zón v centre obce a na Vapnisku

poznámka
splnené
splnené
splnené
splnené

1.3.3.2. vypracovať projekt zelených zón v centre obce a na Vapnisku a predložiť ho v rámci
aktuálnych grantových schém
1.3.3.3. vybudovať zelené zóny v centre obce a na Vapnisku

splnené

1.3.4.1. vypravovať štúdiu zooparku v obci
1.3.4.2. rokovať s RDM o priestoroch na zriadenie zooparku v blízkosti skleníka
1.3.4.3. vytvoriť v rámci CVČ a poľnohospodárskeho odboru RDM stredisko záujmovej
činnosti - zoopark
1.3.4.4. vypracovať projekt vybudovania zooparku a predložiť ho v rámci aktuálnych
grantových schém
1.3.4.5. technicky vybudovať a zabezpečiť priestory zooparku
1.3.5.1. vypracovať štúdiu zelených plôch v obci a jej blízkosti
1.3.5.2. zabezpečovať výsadbu zelene v obci
1.3.5.3. zabezpečovať výsadbu v okolí obce - medze a konce ulíc

Nesplnené

1.3.6. Zabezpečovať stálu údržbu 1.3.6.1. vytipovať a osloviť odborníka pre údržbu a tvorbu zelene v obci
a starostlivosť o zeleň v obci
1.3.6.2. vytvoriť pracovné miesto stáleho ošetrovateľa zelene v rámci OF

splnené

splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
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OBLASŤ: Ekonomická aktivita
Opatrenie

Špecifický cieľ

2.2. Vytvoriť podmienky pre
ekonomickú aktivitu občanov v

2.1. Vytvárať
podmienky pre
obci v rámci samostatne zárobkovej činnostitvorbu nových
pracovných miest
prostredníctvom
veľkého
zamestnávateľa v
obci

2.1.1. Vytvoriť a zviditeľniť
dobré podmienky pre
príchod strategického
investora v obci

2.2.1. Napomáhať rozvoju
malého a stredného
podnikania v obci

2.2.2. Vybudovať priestory
vhodné pre malé a
stredné podnikanie v obci

Aktivita

poznámka

2.1.1.1. vytvoriť systém motivačných opatrení pre investorov v obci
2.1.1.2. vypracovať záväzné stimuly pre investorov zo strany obce
2.1.1.3. propagovať vytvorené podmienky pre investora v obci
2.1.1.4. informovať kompetentné inštitúcie o pripravených podmienkach pre príchod
investora do obce
2.2.1.1. pripraviť vzdelávacie aktivity pre občanov obce zamerané na rozvoj
malého a stredného podnikania
2.2.1.2. vypracovať projekt rozvoja malého a stredného podnikania a predložiť ho v rámci
aktuálnych grantových schém
2.2.1.3. poskytovať asistenciu pri tvorbe podnikateľských plánov občanom obce
2.2.1.4. vytvoriť sumár zdrojov obce vhodných na podnikanie
2.2.1.5. spropagovať sumár zdrojov obce vhodných na podnikanie
2.2.1.6. určiť podmienky využívania zdrojov obce pre podnikanie
2.2.2.1. vytipovať vhodné priestory pre zriadenie drobných prevádzok pre služby
občanom
2.2.2.2. zriadiť - vybaviť priestory pre drobné prevádzky služieb občanov
2.2.2.3. dohonúť podmienky a prenajať priestory drobných prevádzok záujemcom z
obce
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OBLASŤ: Ekonomická aktivita
Opatrenie

2.3. Vytvoriť podmienky pre
podnikanie občanov v
poľnohospodárstve

Špecifický cieľ

2.3.1. Vytvoriť vnútorný trh
s poľnohospodárskymi
plodinami

2.3.2. Motivovať občanov k
pestovaniu a predaju
poľnohospodárskych
produktov

2.3.3. Organizovať a
zabezpečovať vzdelávacie a
informačné aktivity o
ekologickom
poľnohospodárstve

Aktivita

poznámka

2.3.1.1. pripraviť obecnú legislatívu pre "predaj z dvora"
2.3.1.2. poskytovať priestory v centre obce pre "predaj z dvora"
2.3.2.1. pripraviť a realizovať propagáciu a reklamu domácich produktov - výstavy,
ochutnávky
2.3.2.2. realizovať 1x mes obecný trhv centre obce
2.3.2.3. osloviť okolité samosprávy s ponukou účasti na obecnom trhu
2.3.2.4. vytvoriť databázu drobných domácich chovateľov v obci

Čiastočne
splnené

2.3.2.5. osloviť chovateľov a pestovateľov pre účasť v systéme vnútorného trhu
2.3.2.6. zistiť záujem drobných chovateľov a pestovateľov o ponúkanie produktov
2.3.2.7. zverejňovať a propagovať produkty občanov z drobnej poľnohospodárskej činnosti
prostredníctvom web stránky, občasníka a rozhlasu
2.3.2.8. vytipovať a ponúknuť obecné pozemky pre nájom poľnohospodárom
2.3.3.1. zabezpečiť odborníkov pre vedenie vzdelávacích aktivít zameraných na ekologické
poľnohospodárstvo
2.3.3.2. vypracovať projekt zameraný na rozvoj ekologického poľnohospodárstva a
predložiť ho v rámci aktuálnych grantových schém
2.3.3.3. realizovať školenia, semináre, diskusie a iné aktivity zamerané na ekologické
poľnohospodárstvo

Čiastočne
splnené
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OBLASŤ: Ekonomická aktivita

2.4. Posilniť a rozvinúť potenciál Obecnej
firmy

Špecifický cieľ

Opatrenie

Aktivita

2.4.1. Zabezpečiť dostatočné
priestorové podmienky pre
fungovanie a rozvoj Obecnej
firmy

2.4.1.1. vypracovať strednodobú koncepciu OF - soc podniku
2.4.1.2. zabezpečiť priestory pre výrobnú činnosť (drevovýroba, stavebníctvo,
poľnoihospodárstvo a lesné hospodárstvo)
2.4.1.3. vytipovať priestory pre prevádzku OF podľa územného plánu
2.4.1.4. vypracovať projektovú dokumentáciu pre výstavbu objektov OF
2.4.1.5. vypracovať projekt vybudovania prevádzky OF a predložiť ho v rámci
aktuálnych grantových schém
2.4.1.6. vybudovať priestory pre prevádzku OF podľa územného plánu

2.4.2. Zabezpečiť dostatočné
technické a materiálne
vybavenie pre fungovanie a
rozvoj Obecnej firmy

2.4.2.1. zabezpečiť a zakúpiť technológie na opracovávanie a spracovávanie dreva
2.4.2.2. zabezpečiť a zakúpiť technológie na spracovávanie poľnohospodárskych
plodín
2.4.2.3. zabezpečiť a zakúpiť technológie na ostatné činnosti OF
2.4.3.1. rozšíriť personálne obsadenie OF podľa realizovaných činností
2.4.3.2. pripraviť podmienky pre založenie chránenej dielne/chráneného
pracoviska v rámci OF
2.4.3.3. zriadiť chránenú dielňu, chránené pracovisko

2.4.3. Zabezpečiť dostatočné
personálne obsadenie,
potrebné pre fungovanie a
rozvoj Obecnej firmy

poznámka
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OBLASŤ: Cestovný ruch
Opatrenie

Špecifický cieľ

3.1. Dobudovať a sprístupniť atrakcie obce pre
turistov

3.1.1. Vytvoriť podmienky pre
budovanie rekreačnej zóny
Kováčová (Sad)

Aktivita
3.1.1.1. dobudovať inžinierske siete k lokalite Kováčová
3.1.1.2 propagovať lokalitu Kováčová pre ivestorov a stavebníkov

poznámka
Nesplnené

3.1.2.1. rokovať so správcami kostola a kaštieľa o sprístupnení pre verejnosť
3.1.2.2. vypracovať sprievodcovský program pre obec a jej pamiatky
3.1.2.3. spracovať sprievodcovský manuál vo viacerých jazykových mutáciách
3.1.2. Sprístupniť verejnkultúrne
3.1.2.4. zabezpečiť elektronické sprievodcovské zariadenie pre sprevádzanie v kultúrnych
a historické pamiatky v obci
pamiatkach
3.1.2.5. ponúknuť cestovným kanceláriám možnosť návštev pamiatok obce
3.1.2.6. zabezpečiť stálu sprievodcovskú službu návštevníkov pamiatok obce oslovením
dôchodcov a študentov
Čiastočne splnené
3.1.2.7. zriadiť funkciu koordinátora sprievodcovských služieb v obci
3.1.3.1. vypracovať štúdiu rekonštrukcie expozície remeselnej dielne
3.1.3. Dobudovať a zatraktívniť 3.1.3.2. vypracovať projekt rekonštrukcie priestorov a expozície remeselnej dielne a predložiť
Remeselnú dielňu
ho v rámci aktuálnych grantových schém
- vidiecke múzeum
3.1.3.3. zrekonštruovať priestor a expozíciu remeselnej dielne
3.1.3.4. pripraviť a realizovať kampane zberu historických predmetov z obce
3.1.3.5. inštalovať zozbierané ľudové artefakty vo vidieckom múzeu a v amfiteátri
3.1.3.6. vytvoriť v priestoroch amfiteátra kryté priestory pre zbierkový fond
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OBLASŤ: Cestovný ruch
Opatrenie

3.1. Dobudovať a sprístupniť atrakcie obce
pre turistov

Špecifický cieľ

3.1.4. Vybudovať Skanzen
Pod svatym Dzurom

Aktivita
3.1.4.1. vypracovať štúdiu pre Skanzen Pod svatym Dzurom
3.1.4.2. vypracovať projekt skanzenu zameraný na multikulturalizmus a predložiť ho vrámci
aktuálnych grantových schém
3.1.4.3. vybudovať Rómsky skanzen Pod svatym Dzurom
3.1.4.4 vybudovať slovanský skanzen Pod svatym Dzurom
3.1.4.5. personálne zabezpečiť živú prevádzku Skanzenu Pod svatym Dzurom
3.1.4.6. dobudovať služby stravovania a predaja suvenírov v skanzene Pod svatym Dzurom

3.1.4.7. spropagovať a označiť skanzen Pod svatym Dzurom
3.1.4.8. rozšíriť sprievodcovkú službu o sprevádzanie v skanzene
3.1.5.1. vytipovať dve lokality v katastri obce, vhodné ako piknikové oddychové
miesta vypracovať štúdie piknikových oddychových miest
3.1.5.2.
3.1.5. Vytvoriť oddychové
3.1.5.3.
vybudovať piknikové oddychové miesta vo vybraných lokalitách, vrátane ihrísk,
piknikové miesta
lavičiek, ohnísk a drobnej architektúry
3.1.5.4. spropagovať piknikové oddychové miesta v obci v okolitých samosprávach
3.1.6. Vybudovať vyhliadkovú 3.1.6.1. vypracovať štúdiu vyhliadkovej veže v lokalite Medzvedzi verch
vežu v lokalite Medzvedzi verch 3.1.6.2. vypracovať projekt vyhliadkovej veže v lokalite Medzvedzi verch
3.1.6.3. vybudovať vyhliadkovú vežu v lokalite Medzvedzi verch

poznámka
Nesplnené

Čiastočne
splnené

Nesplnené
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OBLASŤ: Cestovný ruch
Opatrenie

Špecifický cieľ

Aktivita

3.2. Vybudovať cesty, chodníky a
komunikácie pre
turistov a
návštevníkov

3.2.1.1. dohodnúť podmienky s vlastníkmi pozemkov plánovaných turistických trás

3.2.1. Vybudovať cyklotrasy v
katastri obce

3.2.2. Vybudovať naučný
chodník

3.2.3. Vybudovať pešie
turistické trasy v katastri obce

3.2.1.2. uzavrieť partnerstvo s okolitými obcami o vybudovaní a prevádzkovaní turistických
trás
3.2.1.3. vypracovať projekt zasieťovania cykloturistických trás v rámci oficiálnych štruktúr
3.2.1.4. vybudovať cyklotrasu Stará Hrhovská - Levoča
3.2.1.5. vybudovať cyklotrasu Hrhov - Domaňovská cesta
3.2.1.6 vybudovať cyklotrasu Hrhov - Odorica - Danišovce
3.2.1.7. zasieťovať cykloturistické trasy v rámci oficiálnych štruktúr
3.2.2.1. pripraviť materiály pre budovanie naučného chodníka
3.2.2.2 pripraviť tabule pre naučný chodník
3.2.2.3. označiť naučný chodník a osadiť informačné tabule popri cyklotrasách
3.2.3.1. vypracovať projekt zasieťovania turistických chodníkov v rámci oficiálnych štruktúr
3.2.3.2. vybudovať turistický chodník Hrhov - Odorica - Medzvedzi verch
3.2.3.3 vybudovať turistický chodník Hrhov - stara harhovska - Levoča
3.2.3.4. vybudovať turistický chodník Hrhov - Jaźerec - Uloža
3.2.3.5. vybudovať turistický chodník Hrhov - Danišovce
3.2.3.6. zasieťovať turistické chodníky v rámci oficiálnych štruktúr

poznámka
Čiastočne splnené

Nesplnené

Čiastočne splnené
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OBLASŤ: Cestovný ruch
Špecifický cieľ

Opatrenie

3.3. Zviditeľňovať obec v rámci SR i EU

3.3.1. Zabezpečovať
dostatočnú reklamu obce

Aktivita

3.3.1.1 zabezpečiť vydanie kvalitnej obrazovej publikácie o obci vo dvoch jazykových mutáciách S
3.3.1.2. vyrobiť a osadiť reklamu obce v motokrosovom areáli
N – počas
3.3.1.3. vyrobiť a distribuovať propagačné materiály o obci
Spretekov
3.3.1.4. vyrobiť a osadzovať mobilnú reklamu po akciách v regióne
Čias.
3.3.2.1. vyrobiť a osadiť infotabule pri vstupe do obce a v jej centre
3.3.2.2. robiť a osadiť mapu obce a okolia s atrakciami a službami
3.3.2.3. zriadiť v predajni pri ceste č. 18 turistický informačný bod

3.3.2. Zabezpečiť a ponúkať
dostatok informácií o obci a jej
atraktívnosti pre návštevníkov

3.3.3. Budovať partnerstvá
napomáhajúce pozitívnemu
zviditeľňovaniu obce

poznámka

S
S

3.3.2.4. zriadiť v rámci web stránky obce rubriku venovanú pútavým informáciám o obci
3.3.2.5. nadviazať spoluprácu so strediskami CR v regióne s cieľom spoločného
zviditeľňovania
3.3.2.6. vyrobiť a osadiť infotabule o obci v turistických centrách regiónu
3.3.2.7. vyrobiť a osadiť infotabule pri kultúrnych pamiatkach obce
3.3.3.1. vytipovať a osloviť samosprávy a inštitúcie pre stálu deklarovanú partnerskú
spoluprácu
3.3.3.2. hľadať a oslovovať ďalších zaujímavých partnerov pre spoluprácu
3.3.3.3. skvalitňovať doterajšie partnerstvá pravidelným oživovaním kontaktov
3.3.3.4. organizovať futbalový turnaj pre partnerov a spolupracovníkov obce
3.3.3.5. realizovať prezentácie partnerov v rámci festivalu Čuda a zabaviska
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OBLASŤ: Technická infraštruktúra

4.1. Dobudovať chýbajúce časti technickej
infraštruktúry v obci

Špecifický cieľ

Opatrenie

4.1.1. Dobudovať chodníky pre
peších a cyklistov v obci

4.1.2. Zabezpečiť oplotenie
ihriska a ZŠ

4.1.3. Dobudovať areál ZŠ vytvoriť naučný prírodovedný
areál

4.1.4. Dobudovať kanalizáciu
vo všetkých častiach obce

Aktivita
4.1.1.1. vypracovať projektovú dokumentáciu budovania chodníkov pre peších a
cyklistov
4.1.1.2. stanoviť harmonogram výstavby chodníkov pre peších a cyklistov
4.1.1.3. vybudovať chodník pre cyklistov a chodník pre peších v centre obce
4.1.1.4. vybudovať chodník pre cyklistov a chodník pre peších od zastávky SAD do centra
4.1.1.5. vybudovať chodníky pre cyklistov a chodníky pre peších na nových uliciach
4.1.1.6. vybudovať chodníky pre cyklistov a chodníky pre peších v ostatných častiach obce
4.1.2.1. zabezpečiť materiál pre oplotenie areálu ZŠ
4.1.2.2. realizovať oplotenie areálu ZŠ
4.1.3.1. vypracovať štúdiu naučného prírodovedného areálu v ZŠ
4.1.3.2. vypracovať projekt naučného prírodovedného areálu a predložiť ho v rámci
aktuálnych grantových schém
4.1.3.3. vybudovať chodníky v naučnom prírodovednom areáli
4.1.3.4. vybudovať prvky drobnej architektúry v naučnom prírodovednom areáli
4.1.3.5. realizovať terénne úpravy naučného prírodovedného areálu
4.1.3.6. dokončiť kompletizáciu naučného prírodovedného areálu
4.1.4.1. vypracovať projektovú dokumentáciu prečerpávacej stanice lokality Štúrova
4.1.4.2. vypracovať projekt kanalizácie lokality Štúrova
4.1.4.3. vybudovať kanalizáciu v lokalite Štúrova

pozná
mka

Čiastočne
splnené
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OBLASŤ: Technická infraštruktúra

4.1. Dobudovať chýbajúce časti technickej infraštruktúry v obci

Špecifický cieľ

Opatrenie

Aktivita

poznámka

4.1.4.4. vybudovať kanalizáciu ul. Jesennej na základe platnej projektovek
dokumentácie
4.1.4.5. vybudovať kanalizáciu ul. Grófskej na základe platnej projektovek
dokumentácie
4.1.4. Dobudovať kanalizáciu
4.1.4.6. vybudovať kanalizáciu lokality Rinek na základe platnej projektovek
vo všetkých častiach obce
dokumentácie
4.1.4.7. vybudovať kanalizáciu ul. Osloboditeľov na základe platnej projektovek
dokumentácie
4.1.5.1. pripraviť a realizovať kampaň proti znečisťovaniu vôd a pôdy domovými
splaškami
4.1.5.2. vytvoriť motivačný projekt ochrany vôd pre celú obec
4.1.5. Riešiť odkanalizovanie
4.1.5.3. vytvoriť model spolufinancovania malých domových
domácností mimo hlavných
čistiarní odpadových vôd obcou
kanalizačných vetiev
4.1.5.4. prispievať k riešeniu malých domových čistiarní odpadových vôd tam,
kde nie je možné napojenie na kanalizáciu
4.1.5.5. dôsledne uplatňovať sankcie voči znečisťovateľom vôd a pôdy výpustmi zo
žúmp a septikov
4.1.6. Vybudovať kapacity pre 4.1.6.1. vypracovať štúdiu riešenia parkovacích miest pri bytovkách, obecnom
parkovanie osobných áut v
dome a futbalovom ihrisku
obci
4.1.6.2. vypracovať projektovú dokumentáciu pre budovanie parkovacích miest
pri bytovke v centre
4.1.6.3. rozšíriť parkovacie miesta v centre pri bytovke
4.1.6.4. vypracovať projektovú dokumentáciu pre budovanie parkovacích miest
pri obecnom dome
4.1.6.5. vybudovať parkovacie miesta v centre pri obecnom dome
4.1.6.6. osadiť značenie zákazu parkovania na vybraných uliciach v záujme
bezpečnosti
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OBLASŤ: Technická infraštruktúra
Opatrenie

Špecifický cieľ

Aktivita

4.1. Dobudovať chýbajúce časti technickej
infraštruktúry v obci

4.1.6.7. vybudovať plochu pre parkovanie pri futbalovom ihrisku
4.1.7. Vybudovať inžinierske 4.1.7.1. vypracovať projektovú dokumentáciu pre inžinierske siete - elektrické
vedenie a cesta, lokality Kováčová (Sad)
siete v lokalite Kováčová (Sad) 4.1.7.2.
vybudovať energetickú sieť k lokalite Kováčová (Sad)
4.1.7.3 vybudovať spevnenú cestu k lokalite Kováčová (Sad)
4.1.8.1. majetkovo právne vysporiadať pozemky súvisiace so stavbou rybníkov v
4.1.8. Vybudovať rybníky v
lokalite Sedliacke lúky
4.1.8.2. získať stavebné povolenie na stavbu rybníkov v 1. etape
lokalite Sedliacke lúky
4.1.8.3. vybudovať 1. etapu stavby rybníkov
4.1.8.4. majetkovo právne vysporiadať pozemky súvisiace so stavbou rybníkov v
lokalite Sedliacke lúky
4.1.8.5. získať stavebné povolenie na stavbu rybníkov v 2. etape
4.1.8.6. vybudovať 2. etapu stavby rybníkov
4.1.9.1. zistiť možnosti optimálneho technického riešenia obecnej televízie
4.1.9. Zriadiť obecnú televíziu

4.1.10. Dobudovať a
reštrukturovať autobusové
zastávky v obci

poznámka
Nesplnené

1. etapa
Nesplnené
2. etapa
Nesplnené
Nesplnené

4.1.9.2. zabezpečiť technológiu riešenia obecnej televízie
4.1.9.3. vytvoriť materiálne a priestorové podmienky pre fungovanie obecnej
televízie
4.1.9.4. zriadiť redakčnú radu pre vysielanie obecnej televízie
4.1.9.5. spustiť vysielanie obecnej televízie
4.1.10.1. na základe hotovej štúdie zrekonštruovať zastávku SAD Sp. Podhradie - Levoča
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OBLASŤ: Technická infraštruktúra

4.2. Zrekonštruovať zastaralé a nevyhovujúce časti a
články technickej infraštruktúry v obci

Špecifický cieľ

Opatrenie

Aktivita

poznámka

4.1.10.2. rokovať s kompetentným vedením SAD ohľadom zachádzania autobusov do
obce, v záujme bezpečnosti občanov
4.1.10.3. vypracovať projektovú dokumentáciu výstavby zastávky Sad oprotu
4.1.10. Dobudovať a
budove starej školy
reštrukturovať autobusové
4.1.10.4. vybudovať zastávku Sad oproti starej škole
zastávky v obci
4.2.1.1. vypracovať projektovú dokumentáciu potrebnú na tlakovanie a úpravu
4.2.1. Zvýšiť tlak vo vodovodnej vody
sieti a zvýšiť kvalitu vody v rámci 4.2.1.2. vypracovať projekt tlakovania a úpravy vody a predložiť
ho v rámci aktuálnych grantových schém
vodovodu
4.2.1.3. zakúpiť a inštalovať technológie vyrovnania tlaku a úpravy vody
(automatické chlórovanie, filtrácia)
4.2.1.4. identifikovať a eliminovať zdroje znečisťovania vody vo vodovodnej sieti
4.2.2. Zrekonštruovať
zastaralé časti vodovodu

4.2.3. Reštrukturalizovať
dopravné značenie v obci
4.2.4. Zregulovať potok v
lokalite Štúrova
4.2.5. Zlepšiť dostupnosť
internetu v centre obce
4.2.6. O bnoviť a dovybaviť
zabezpečenie požiarnej
ochrany obce

4.2.2.1. vymeniť zastaralé vodovodné potrubia pod vodojemom
4.2.2.2. vymeniť zastaralé vodovodné potrubia v časti Gen. Svobodu - Pisárovská
4.2.3.1. realizovať prieskum potrieb občanov zameraný na dopravné značenie v
obci
4.2.3.2. dopracovať a prehodnotiť existujúci projekt dopravného značenia v obci
4.2.3.3. realizovať inštalovanie dopravného značenia v obci
4.2.4.1. vytvárať primeraný tlak na kompetentných z povodia Bodrogu a Hornádu vo
veci regulácie potoku v lokalite Štúrova, v rámci ochrany zdravia a majetku občanov
4.2.5.1. technicky posilniť wi - fi v centre obce
4.2.6.1. obnoviť protipožiarnu techniku DHZ
potrebnou štandardnou technikou a vybavením

Nesplnené

4.2.6.2. dovybaviť DHZ
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OBLASŤ: Technická infraštruktúra
Opatrenie

4.3.1. Zabezpečiť monitoring
verejných priestranstiev ako
prevenciu ohrozenia občanov a
majetku

Aktivita

poznámka

4.3.1.1. vypracovať štúdiu technických možností monitoringu bezpečnosti a jeho
personálneho zabezpečenia
4.3.1.2. vypracovať projekt monitoringu bezpečnosti a predložiť ho v rámci aktuálnych
grantových schém
4.3.1.3. zabezpečiť technológiu pre monitorovanie verejných priestranstiev

4.3.1.4. poveriť osoby zodpovedné za prevádzkovanie monitorovacích zariadení
na ochranu občanov a majetku
4.3.2. Zamedziť ohrozovaniu
4.3.2.1. vytvoriť funkciu v rámci OcÚ pre uplatňovanie sankcií voči porušovateľom
občanov a poškodzovaniu
platných pravidiel a verejného poriadku
obecného majetku nákladnými 4.3.2.2. evidovať nepovolené parkovanie kamiónov a nákladných aut v obci
4.3.2.3. upozorňovať a napomínať tých ktorí parkujú kamióny a nákladné autá v obci
vozidlami v obci
4.3.2.4. sankcionovať tých ktorí parkujú kamióny a nákladné autá v obci
4.4.1. Zrekonštruovať budovu 4.4.1.1 vypracovať projekt úpravy fasády a výmeny okien v starom pavilóne ZŠ a
ZŠ
telocvični a predložiť ho v rámci aktuálnych grantových schém
4.4.1.2. realizovať úpravu fasády a výmeny okien v starom pavilóne ZŠ a telocvični
4.4.2. Zrekonštruovať bytovku 4.4.2.1. vymeniť okná na bytovke Komenského 8
4.4.2.2. zrekonštruovať fasádu bytovky Komenského 8
na ul. Komenského
4.4.3.1. vymeniť okná v budove šatní futbalového ihriska
4.4.3.2. kompletnne zrekonštruovať budovu šatní na futbalovom ihrisku na základe
4.4.3. Dobudovať šatne na
platnej projektovej dokumentácie
futbalovom ihrisku

4.4.
Zrekonštruovať
obecné
budovy

4.3. Zabezpečiť ochranu
občanov a
majetku v obci

Špecifický cieľ
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OBLASŤ: Technická infraštruktúra

4.6. Vplývať na zlepšovanie v
obci
mimo
jej vlastníctva
stavu
dominantných
budov

4.5.
Vybudovať
obytné
domy

Špecifický cieľ

Opatrenie

Aktivita

poznámka

4.5.1. Vybudovať obytné domy 4.5.1.1. vypracovať dokumentáciu obytných domov
nižšieho aj vyššieho štandardu 4.5.1.2. vydať stavebné povolenie na výstavbu obytných domov nižšieho a vyššieho
štandardu a vybudovať obytné domy

4.6.1.1. rokovať s vlastníkmi dominantných objektov v obci o nutných
rekonštrukciách
4.6.1.2. rokovať s vlastníkom o odkúpení Mlynice za primeranú cenu, príp.
sprostredkovať predaj objektu
4.6.1. Vytvárať primeraný tlak
na vlastníkov budov v obci, v
zmysle riešenia ich zlého
technického stavu

4.6.1.3. rokovať s vlastníkmi poľnohospodárskeho družstva o rekonštruovaní ich
objektov
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OBLASŤ: Sociálna oblasť a zdravotníctvo

5.2.služieb
Zabezpečiť
dostupnosť
rehabilitácií aosamelým

5.1. Zabezpečiť
seniorom
občanom
dostupnosť sociálnych
obce masáží
a zdravotníckych
služieb

Špecifický cieľ

Opatrenie

Aktivita
5.1.1.1. vypracovať projektovú dokumentáciu výstavby domova dôchodcov

5.1.1. Vybudovať domov
dôchodcov

poznámka
Nesplnené

5.1.1.2. vybudovať domov dôchodcov v obci
5.1.1.3. materiálno technicky zabezpečiť objekt domova dôchodcov
5.1.1.4. zabezpečiť personál potrebný pre prevádzkovanie domova dôchodcov
5.2.1.1. ponúknuť existujúce priestory na prenájom za účelom poskytovania
rehabilitácií a masérskych služieb

5.2.1. Vytvoriť priestory pre
poskytovanie doplnkových
zdravotníckych služieb

5.2.1.2. dohodnúť podmienky s prevádzkovateľmi rehabilitácií a masérskych služieb

Čiastočne splnené

5.2.1.3. p odporovať prevádzku rehabilitácií a masérskych služieb v obci
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OBLASŤ: Vzdelanie a vzdelávanie

6.1. Vytvoriť možnosti pre celoživotné vzdelávanie
občanov v obci

Špecifický cieľ

Opatrenie
6.1.1. Vytvoriť kvalitnú
knižnicu v obci

6.1.2. Vytvoriť a prevádzkovať
literárny klub
6.1.3. Vytvoriť a prevádzkovať
jazykovú školu

6.1.4. Vytvoriť a prevádzkovať
tanečnú školu

6.1.5. Motivovať občanov k
celoživotnému vzdelávaniu

Aktivita
6.1.1.1. vytvoriť spoločnú spojenú knižnicu v obci
6.1.1.2. umiestniť knižnicu do poschodia kultúrneho domu (terajších priestoroch OcÚ)
6.1.1.3. upraviť otváracie hodiny obecnej knižnice
6.1.1.4. osloviť vhodného zodpovedného prevádzkovateľa - koordinátora aktivít
obecnej knižnice
6.1.1.5. pripraviť stály program knižnice pre občanov a čitateľov
6.1.2.1. organizovať literárne stretnutia a besedy pre občanov
6.1.2.2. propagovať literárny klub v obci a jeho aktivity
6.1.3.1. inštitucionálne zastrešiť jazykovú školu v rámci OF
6.1.3.2. vypracovať ponuku kurzov jazykov pre deti, odborných jazykov a jazykov pre
maturantov
6.1.3.3. spropagovať jazykovú školu prostredníctvom web stránky a občasníka
6.1.4.1. zistiť záujem občanov o tanečnú školu v obci
6.1.4.2. osloviť tanečných pedagógov pre prácu v tanečnej škole
6.1.4.3. inštitucionálne zastrešiť tanečnú školu v rámci OF
6.1.5.1. realizovať prieskum záujmu a potrieb týkajúcich sa vzdelávacích aktivít pre
dospelých
6.1.5.2. vypracovať ponuku vzdelávacích kurzov (štepárstvo, včelárstvo, zahradníctvo,
tradičné remeslá a iné) pre dospelých

poznámka
Splnené
Splnené
Splnené
Splnené
Splnené
Čiastočne splnené
Splnené
Splnené
Splnené
Splnené
Splnené
Splnené
Čiastočne splnené
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OBLASŤ: Vzdelanie a vzdelávanie

6.1. Vytvoriť možnosti pre celoživotné vzdelávanie občanov v obci

Špecifický cieľ

Opatrenie

Aktivita

Čiastočne splnené

6.1.5. Motivovať občanov k
celoživotnému vzdelávaniu

6.1.5.3. zabezpečiť vedúcich/vyučujúcich v kurzoch pre občanov
6.1.5.4. vypracovať projekt celoživotného vzdelávania v obci a
predložiť ho v rámci aktuálnych grantových schém
6.1.5.5. zviditeľňovať aktivity celoživotného vzdelávania v obci
6.1.6.1. zriadiť na web stránke obce sekciu základného
právneho poradenstva
6.1.6.2. zabezpečiť externého právneho poradcu pre občanov
6.1.6.3. informovať prostredníctvom web stránky a občasníka o
právnom základe významných udalostí (voľby, komasácia,
majetkovo právne vysporiadanie a pod.)

Čiastočne splnené

6.1.6. Posilňovať právne
vedomie občanov

6.1.7. Vytvárať atmosféru
rasovej tolerancie v obci

6.1.8. Organizovať a
zabezpečovať poznávacie
exkurzie pre občanov

poznámka

6.1.7.1. vytypovať a osloviť občanov z Rómskej komunity pre
prácu v Rade Rómov obce
6.1.7.2. vytvoriť radu Rómov - poradný orgán OZ obce
9.1.7.3. pripraviť spoločné projekty a aktivity pre majoritu
i minoritu
6.1.7.4. realizovať spoločné aktivity mladých z majority a
minority (besedy, filmy a pod.)
6.1.8.1. zistiť záujem občanov o poznávacie exkurzie

Splnené

6.1.8.2. vytipovať témy a lokality poznávacích zájazdov

Splnené

Splnené
Splnené
Splnené
Splnené

Splnené
6.1.8.3. pripraviť a zverejniť zoznam plánovaných exkurzií a
poznávacích zájazdov pre občanov
6.1.8.4. zabezpečiť dopravu a animátorov poznávacích zájazdov Splnené
6.1.8.5. realizovať poznávacie exkurzie a zájazdy

Splnené

OBLASŤ: Vzdelanie a vzdelávanie
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Špecifický cieľ

Opatrenie

6.2. Vytvoriť
nadštandardné
podmienky pre výchovu
a vzdelávanie detí a
mládeže

6.1.9. Prepojiť aktivity
vzdelávacích inštitúcií v obci k
prospechu občanov

6.2.1. Zvýšiť úroveň ZŠ

6.2.2. Zriadiť v obci CVČ centrum voľného času

Aktivita

poznámka

6.1.9.1. 1x mes. organizovať spoločné stretnutie zástupcov všetkých vzdelávacích
inštitúcií v obci
6.1.9.2. vytvoriť plán spoločných aktivít zameraných na vzdelávanie občanov
6.2.1.1. vypracovávať kvalitný a atraktívny vzdelávací program ZŠ

Splnené

6.2.1.2. spropagovať vzdelávací program a vybudovanú infraštruktúru školy v regióne so
zámerom získavania nových žiakov

Splnené

6.2.1.3. vytipovať a osloviť oragizácie pre participáciu na zviditeľňovaní ZŠ a vytváraní
jej pozitívneho obrazu
6.2.1.4. vytvoriť vzdelávacie programy pre rodiny ako celok (jazyková škola, školské aktivity)
6.2.2.1 pripraviť vznik CVČ
6.2.2.2. osloviť odborníkov pre prácu v CVČ
6.2.2.3. inštitucionalizovať CVČ
6.2.2.4. zriadiť a spoluprevádzkovať CVČ v obci

Splnené

Splnené
Splnené

Splnené
Splnené
Splnené
Splnené
Splnené
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OBLASŤ: Kultúra šport, spoločenský život

7.1. Dobudovať dostatok
športovísk v
obci

Špecifický
cieľ

Opatrenie

7.1.1.
Vybudovať letné
kúpalisko
7.1.2. Vybudovať klzisko ľadovú plochu

7.1.3. Revitalizovať futbalové
ihrisko

7.2. Dobudovať dostatok
detských ihrísk v obci

7.1.4. Dobudovať posilňovňu

7.2.1.Vytvoriť detské ihrisko v
amfiteátri
7.2.2. Vybudovať detské
ihrisko v časti Lányho dvor
7.2.3. Vytvoriť detskú zónu na
Grófskej
ulici
7.2.4. Vybudovať detské
ihrisko v areáli MŠ

Aktivita
7.1.1.1.
7.1.1.2.
7.1.1.3.
7.1.1.4.
7.1.2.1.

vypracovať štúdiu letného kúpaliska v obci
vybrať lokalitu vhodnú pre vybudovanie letného kúpaliska
vypracovať projektovú dokumentáciu letného kúpaliska v
vybudovať letné kúpalisko
prispôsobiť oplotenie asfaltového ihriska ZŠ pre potreby klziska

pozná
mka
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené

7.1.2.2. prispôsobiť plochu asfaltového ihriska ZŠ pre potreby klziska

splnené

7.1.3.1. zrekonštruovať oplotenie futbalového ihriska
7.1.3.2. zakúpiť zariadenia pre údržbu hracej plochy futbalového ihriska

splnené
splnené

7.1.3.3. vypracovať štúdiu riešenia areálu futbalového ihriska
7.1.3.4. dotvoriť areál futbalového ihriska o lavičky a prvky drobnej architektúry
7.1.4.1. dovybaviť posilňovňu novým potrebným zariadením
7.2.1.1. rozšíriť detský kútik amfiteátra o ďalšie preliezky a zariadenia pre deti
7.2.1.2. celodenne prevádzkovať detský park v amfiteátri
7.2.1.3. určiť správcu detského parku v amfiteátri

splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené

7.2.2.1. vypracovať štúdiu detského ihriska v areáli Lányho dvor

Nesplnené

7.2.2.2. realizovať výstavbu detského ihriska v areáli Lányho dvor
7.2.3.1. vypracovať štúdiu detskej zóny na Grófskej ulici

Nesplnené

7.2.3.2. realizovať výstavbu detskej zóny na Grófskej ulici
7.2.4.1. po ukončení rekonštrukčných prác vybudovať detské ihrisko v areáli
materskej školy
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OBLASŤ: Kultúra šport, spoločenský živo

7.4. Podporovať klubovú a spolkovú činnosť
občanov

7.3. Zabezpečiť dostatočné
priestorové a technické
vybavenie pre kultúrnu a
spoločenskú činnosť v obci

Špecifický
cieľ

Opatrenie

7.3.1.1. zakúpiť a inštalovať pevné ozvučenie sály kultúrneho domu
7.3.1. Dovybaviť kultúrny
dom potrebným technickým
vybavením
7.3.2. Vytvoriť
priestory klubovne kultúrneho
(komunitného)
centra

7.4.1. Zabezpečiť
dostatok lídrov a
aktivistov pre kultúrnu,
spoločenskú a športovú
činnosť v obci

7.4.2. Iniciovať zriadenie
športového klubu - ŠK

poznámka

Aktivita

7.3.1.2. zakúpiť a inštalovať osvetlenie sály kultúrneho domu
7.3.1.3. skompletizovať javiskovú techniku kultúrneho domu
7.3.2.1. upraviť a vybaviť priestory kultúrneho (komunitného)
centra v priestoroch poschodia kultúrneho domu
7.3.2.2. uvoľniť priestory súčasnej knižnice pre archív OcÚ

splnené
splnené
splnené
splnené
splnené

7.4.1.1. vypracovať kalendár/zoznam možných športových, kultúrnych a
spoločenských aktivít v obci
7.4.1.2. realizovať prieskum potrieb a záujmu občanov na základe
zoznamu možných športových, kultúrnych a spoločenských aktivít

splnené

7.4.1.3. identifikovať a osloviť vhodných aktivistov/potenciálnych lídrov
organizácií
7.4.1.4. vypracovať motivačné opatrenia pre lídrov a aktivistov v obci

splnené

7.4.1.5. dohodnúť podmienky spolupráce lídrov a aktivistov na obecnom
dianí
7.4.2.1. osloviť aktívnych ľudí v športe - potenciálnych členov
ŠK

splnené

7.4.2.2. zriadiť oragnizačný tím ŠK
7.4.2.3. inštitucionalizovať/registrovať ŠK v rámci oficiálnych štruktúr

splnené

splnené

splnené
splnené
splnené

7.4.2.4. materiálne a technicky vybaviť ŠK
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7.5. Zabezpečovať
dostatok informácií o
kultúrnom,
spoločenskom a
športovom dianí v obci

Špecifický
cieľ

Opatrenie

7.5.1. Propagovať a
zviditeľňovať kultúrne,
spoločenské a športové
dianie v obci

Aktivita
7.5.1.1. zriadiť funkciu koordinátora kultúrnych
spoločenských a športových podujatí v obci
7.5.1.2. vypracovať polročný harmonogram
kultúrnych, spoločenských a športových aktivít v
7.5.1.3.
zriadiť v obci informačné tabule na
obci
frekventovaných miestach (zastávky SAD, predajne, OcÚ)
7.5.1.4. priebežne a vopred informovať o kultúrnom,
spoločenskom a športovom dianí v obci
prostredníctvom obecných médií

poznámka
splnené
splnené
splnené
splnené
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1.5 Identifikácia rozvojových výziev (potreby – problémy)
A) Environmentálna oblasť a oblasť technickej infraštruktúry
B) Ekonomická oblasť a oblasť cestovného ruchu
C) Sociálna oblasť, oblasť kultúry a športu
......................................
A) Environmentálna oblasť a oblasť technickej infraštruktúry


Nedostatočná environmentálna uvedomelosť časti obyvateľstva
-



Chýbajúce články TI
-



chýba zberný dvor
nedostatočné dopravné značenie
chýbajúce pozemky IBV
chýbajúca dažďová kanalizácia
chýbajúce zadržiavanie dažďovej vody
nevybudovaná bezbariérovosť budov a komunikácii
chýbajúce verejne WC
chýbajúci bankomat
neexistencia miestnej dopravy – vláčik
chýba obecná televízia
chýba prepojenie niektorých ulíc (Prepojenie Pisárovskej s Grófskou, Osloboditeľov
z ČSA)

Nekompletná TI
-



znečistená Lodzina
spaľovanie nevhodných materiálov v niektorých kotolniach, znečisťovanie ovzdušia
znečisťovanie obce psami
existencia divokých nelegálnych skládok v okolí obce
nedostatok odpadových nádob odpadkových košov, znečisťovanie verejných
priestranstiev obce občanmi *
chýbajú občianske združenia zaoberajúce sa obnovou a rekonštrukciou verejnej
zelene

nekompletné chodníky (Osvetlený chodník cez park aj so smetnými košmi, Chodník na
cintoríne)
chýbajúce parkoviská v niektorých častiach obce
chýbajúce verejne osvetlenie v niektorých častiach
slabé nepostačujúce pokrytie kamerovým systémom

Neuspokojivý stav niektorých článkov TI / zastaralá TI
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B) Ekonomická oblasť a oblasť cestovného ruchu


Chýbajú burzy, výstavy, bartrový obchod, inzercia
- chýbajúce mapovanie lokálnych výrobcov
- chýbajúca propagácia
- chýbajúce usporiadavanie búrz a výstav
- chýbajúci priestor pre barter na webe
- Chýbajúci systém kritérii produktov a kontrolných mechanizmov
- nedostatočné zapojenie všetkých inštitúcii, organizácii, subjektov obce



Chýbajúci predaj z dvora
- Chýbajúca mapa predajcov a jej zviditeľnenie na webe v obci
- Chýbajúca doručovacia služba pre občanov
- Chýbajúce stanovenie harmonogramu predaja
- Chýbajúce poskytovanie poradenstva pri zvládani administratívnej a legislatívnej
stránky predaja
- Chýbajúca jednotné propagačné tabule
- Chýbajúca osveta- čo je predaj z dvora ..., zosieťovanie a mapovanie



Neexistujúca podpora pre podnikateľov v poľnohospodárstve (Hrhovčanov)
- Chýbajúce poradenstvo pri čerpaní eurofondov




Vysoké dane na poľnohospodársku pôdu
Chýbajúci investori v priemyselnom parku
- Chýbajúce oslovenie agentúr (Sario)
- Chýbajúce analyzovanie pracovnej sily
- Chýbajúce informácie o ponuke pracovnej sily
- Chýbajúci pútač pri priemyselnom parku informujúci o možnosti prenájmu



Nedostatočná spolupráca podnikateľských subjektov v obci
- Chýbajúca organizácia stretnutí ( neromálne stretnutia, plesy ..), fórum
podnikateľov
- Chýbajúce sieťovanie podnikateľov
- Chýbajúci systém propagácie podnikateľov v obci



Slabá propagácia pre cestovný ruch
- Chýba informačné centrum so sprievodcovskou službou
Chýbajúca trvalá celoročná ponuka turistických prehliadok
Chýbajúce exkluzívne atrakcie pre turistov
- Málo kultúrnych podujatí v obci






Žiadna previazanosť na turistické centrá v regióne - s turistickými centrami v okolí
- Nevyužitý potenciál obecných partnerstiev pre cestovný ruch





Slabá propagácia činností obecnej firmy pre občanov v obci
Chýbajúce programy pre dlhodobo nezamestnané ženy
Slabo propagované služby v obci pre občanov
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C) Sociálna oblasť, oblasť kultúry a športu


Chýbajúce druhy potrebných soc. služieb
- Chýbajúce DSS, DD
- Chýbajúce jasle
- Chýbajúce Zabezpečovanie stravy pre dôchodcov
- Chýbajúce Sociálne, právne a i.poradenstvo



Chýbajú podmienky pre zdravotnícku starostlivosť
- Chýba donáška liekov, lekáreň
- Rehabilitačné centrum



Chýbajú niektoré typy športovísk a priestorov pre relax
- Chýbajúce dopravné ihrisko
- Nedostatočné podmienky pre zimné športy
- Chýbajú rybníky- rekreačná a športová zóna
- Chýbajúce cyklotrasy
- Chýbajúci zimný štadión
- Chýbajúce tenisové kurty
- Chýbajúce bežecké trasy (zimné, letné)
- Chýbajúce turistické pešie trasy – zosieťované a prepojené
- Chýbajúce vyhliadkové veže – Medz. verch, kaštieľ, kostol
- Chýbajúce lyžiarsky vlek a stredisko
- Chýbajúca prírodná kyslíková dráha
- Chýbajúce kKúpalisko s termálnou vodou, tobogány, detské bazény
- Chýbajúci Spider park



Zastaralosť niektorých športovísk a priestorov pre kultúrne a spol. aktivity
- Zlý technický stav amfiteátra



Slabá angažovanosť značnej skupiny obyvateľov obce
- Nedostatočný záujem obyvateľov o kultúru a umenie
- Talentovaní ľudia sa nereprezentujú



Nedostatočná informovanosť o dianí v obci + ŽP
- Chýba informačné centrum
- Slabá osveta



Chýbajú spôsoby ďalšieho vzdelávania
- Chýbajú aktivity celoživotného vzdelávania
- Chýbajúca kontaktná zoo
- Chýbajúca univerzita tretieho veku




Slabé udržiavanie tradícii obce a regiónu
Neuspokojivé fungovanie kultúrnych inštitúcií v obci
- chýba koordinácia kultúrneho a spoločenského života
- Chýba mechanizmus/koncepcia fungovania knižnice, galérie a remeselnej dielne
- Slabo fungujúca knižnica
- Nepostačujúca ponuka galérie (fond)
- Kino
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Chýbajúce typy komunitných aktivít
- Klub mládeže
- Organizácia stretnutí, aktivít handicapovaných
- Stretnutie rodákov
- Chýbajúca propagácia obecných aktivít (súťaž vianočný stromček, predzáhradky...)
- Slabá spolupatričnosť- mobilizácia všetkých vekových skupín
- Stretnutie, uvítanie novorodencov
- Privítanie nových rodín, obyvateľov
- Divadelný súbor
- Tančiareň
- Skautský oddiel




Nedostatočné vybavenie DHZ
Chýbajúca starostlivosť o kaplnky
-

Chýba bezbariérovosť spoločenských priestorov
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Časť 2: Strategická časť
2.1

Strategická vízia obce do roku 2023

A) Environmentálna oblasť a oblasť technickej infraštruktúry
Obec poskytuje komplexnú občiansku vybavenosť s dôrazom na odpadové hospodárstvo, energetickú
efektívnosť, potravinovú bezpečnosť, vybavenosť sieťami a mobilitu obyvateľstva, s dôrazom na kvalitu
prírodných zdrojov. Zachováva si vidiecky ráz a využíva potenciál krajiny udržateľným spôsobom. Jej
občania sú tolerantní a environmentálne uvedomelí.

B) Ekonomická oblasť a oblasť cestovného ruchu
V obci dobre funguje miestna ekonomika s rozmanitou ponukou produktov a služieb, pre obyvateľov
i návštevníkov dobre spropagované. Návštevník nemusí prísť a odísť ale zdrží sa tu, lebo má možnosť
využitia služieb stravovania, ubytovania a voľnočasových aktivít, a širokej škály originálnych atrakcií.

C) Sociálna oblasť, oblasť kultúry a športu
Spišský Hrhov ponúka komplexné portfólio služieb základnej zdravotníckej a sociálnej starostlivosti pre
všetky vekové kategórie. Poskytuje kvalitné podmienky pre predprimárne, primárne a celoživotné
vzdelávanie. Kultúra a šport plne uspokojujú nároky obyvateľov obce počas celého roka vo všetkých
oblastiach.
Spišský Hrhov je obcou, kde žijú kvalitný život nielen mladí a zdraví, ale aj starí, chorí a handicapovaní.
Vzdelaná a vychovaná mladá generácia ku tolerantnosti a pozitívnemu vzťahu ku životnému prostrediu.

2.2

Popis strategických cieľov v jednotlivých oblastiach rozvoja

A) Environmentálna oblasť a oblasť technickej infraštruktúry
Problém
 nedostatočná
environmentálna
uvedomelosť časti
obyvateľstva
 nekompletná TI
 chýbajúce články TI



neuspokojivý stav
niektorých článkov TI /
zastaralá TI

Priorita
A1)
Vytvárať čisté a zdravé
prostredie obce

Špecifický cieľ
A1.1)
Zvýšiť environmentálnu
uvedomelosť občanov obce

A2)
Prispôsobiť stav
technickej
infraštruktúry v obci
európskym
štandardom a
potrebám občanov
A2)
Prispôsobiť stav
technickej
infraštruktúry v obci
európskym

A2.1)
Dobudovať chýbajúce články
technickej infraštruktúry v obci

A2.2)
Zrekonštruovať zastaralé a
nevyhovujúce články technickej
infraštruktúry v obci

61






neuspokojivý stav verejnej
zelene
nedopracovaný systém
biohospodárstva
neuspokojivý estetický
vzhľad obce a jej okolia
nedostatočné využívanie
alternatívnych zdrojov
energie

štandardom a
potrebám občanov
A1) Vytvárať čisté a
zdravé prostredie obce

A1) Vytvárať čisté a
zdravé prostredie obce

A1.2)
Skvalitniť stav obecnej zelene a
estetizovať obec a jej okolie

A1.3) Zintenzívniť využívanie
alternatívnych zdrojov energie v
obci

B) Ekonomická oblasť a oblasť cestovného ruchu
Problém
 chýbajú burzy, výstavy,
bartrový obchod, inzercia
 nedostatočná spolupráca
podnikateľských subjektov
v obci
 chýbajúci predaj z dvora
 neexistujúca podpora pre
podnikateľov
v poľnohospodárstve
(Hrhovčanov)
 nedostatočná spolupráca
podnikateľských subjektov
v obci
 chýbajúci investori
v priemyselnom parku
 slabá propagácia pre
cestovný ruch
 žiadna previazanosť na
turistické centrá v regióne s turistickými centrami
v okolí
 chýbajú komplexné
produkty cestovného ruchu






chýbajúce exkluzívne
atrakcie pre turistov
slabá propagácia činností
obecnej firmy pre občanov
v obci

chýbajú rybníky- rekreačná
a športová zóna
málo exkluzívnych atrakcií
pre CR v obci

Priorita
B1)
Zlepšenie podmienok
pre ekonomickú
aktivitu a zamestnanie
v obci
B1)
Zlepšenie podmienok
pre ekonomickú
aktivitu a zamestnanie
v obci
B1)
Zlepšenie podmienok
pre ekonomickú
aktivitu a zamestnanie
v obci
B2)
Zatraktívniť obec ako
originálnu destináciu
cestovného ruchu

Špecifický cieľ
B1.1)
Zlepšiť podmienky pre malé
podnikanie v obci

B2)
Zatraktívniť obec ako
originálnu destináciu
cestovného ruchu

B2.2)
Vytvoriť a originálne komplexné
produkty cestovného ruchu

B1)
Zlepšenie podmienok
pre ekonomickú
aktivitu a zamestnanie
v obci
B2)
Zatraktívniť obec ako
originálnu destináciu
cestovného ruchu

B1.4)
Skvalitniť služby OF pre občanov
obce

B1.2)
Vytvoriť podmienky pre produkciu
kvalitných lokálnych potravín

B1.3)
Vytvoriť podmienky pre rozvoj
priemyslu v obci

B2.1)
Zvýšiť návštevnosť obce turistami,
účinnými formami propagácie obce,
ako zaujímavej destinácie

B2.3)
Zlepšiť podmienky pre CR v obci
dobudovaním exkluzívnych atrakcií
pre turistov a návštevníkov obce

C) Sociálna oblasť, oblasť kultúry a športu
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Problém
 chýbajúce druhy
potrebných soc. služieb
 chýbajú podmienky pre
zdravotnícku starostlivosť


chýbajú niektoré typy
športovísk a priestorov pre
relax



zastaralosť niektorých
športovísk a priestorov pre
kultúrne a spol. aktivity



nedostatočný záujem
obyvateľov o kultúru
a umenie
slabá angažovanosť značnej
skupiny obyvateľov obce
nedostatočná
informovanosť o dianí v
obci + ŽP






chýbajú aktivity
celoživotného vzdelávania



slabé udržiavanie tradícii
obce a regiónu



neuspokojivé fungovanie
kultúrnych inštitúcií v obci



chýbajúce typy
komunitných aktivít

Priorita
C1)
Vytvoriť podmienky
pre sociálne a
zdravotnícke služby
pre občanov v obci
C2)
Vytvárať podmienky
pre aktívne trávenie
voľného času
obyvateľov
C2)
Vytvárať podmienky
pre aktívne trávenie
voľného času
obyvateľov
C3)
Posilňovať
spolupatričnosť a
súdržnosť obyvateľov

Špecifický cieľ
C1.1)
Skompletizovať ponuku potrebných
a adekvátnych sociálnych a
zdravotníckych služieb v obci

C3)
Posilňovať
spolupatričnosť a
súdržnosť obyvateľov
C4)
Podporovať rast
vzdelanosti občanov
C3)
Posilňovať
spolupatričnosť a
súdržnosť obyvateľov
C2)
Vytvárať podmienky
pre aktívne trávenie
voľného času
obyvateľov
C3)
Posilňovať
spolupatričnosť a
súdržnosť obyvateľov

C3.2)
Zlepšiť informovanosť občanov o
dianí v obci

C2.1)
Dobudovať v obci potrebné
športoviská a priestory pre aktívny
oddych
C2.2)
Zrekonštruovať priestory a objekty
pre kultúrnu a športovú činnosť
vobci
C3.1)
Zlepšiť angažovanosť a participáciu
občanov na kultúrnom, športovom
a spoločenskom dianí v obci

C4.1)
Rozšíriť možnosti pre celoživotné
vzdelávanie občanov
C3.3)
Udržiavať kultúrne a spoločenské
tradície obce a regiónu
C2.3)
Skvalitniť fungovanie kultúrnych
inštitúcií a organizácií v obci

C3.4)
Rozšíriť možnosti komunitných
aktivít v obci
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Časť 3: Programová časť
3.1

Aktivity vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám

A) Environmentálna oblasť a oblasť technickej infraštruktúry
PRIORITA

ŠPECIFICKÝ CIEĽ

AKTIVITA

A1.1.1 pravidelné monitorovanie stavu žvotného prostredia v obci a okolí, identifikácia znečisťovateľov

A1) Vytvárať
čisté a zdravé
prostredie obce

A1.1) Zvýšiť
environmentálnu
uvedomelosť občanov obce

A1.1.2 pravidelne všetkými informačnými kanálmi informovať občanov o platných sankciách pre
poškodzovateľov a znečisťovateľov životného prostredia
A1.1.3 dôsledné uplatňovanie platných sankcií voči znečisťovateľom životného prostredia v obci
A1.1.4 vrámci obecnej web stránky/kamenná schránka zriadenie anonymného fóra, určeného na nahlasovanie
znečisťovateľov životného prostredia v obci
A1.1.5 realizovať pravidelné osvetové aktivity zamerané na posilňovanie environmentálnej uvedomelosti
občanov obce
A1.1.6 zriadenie a podpora detských ekohliadok
A 1.1.7 osadenie košov pre psie exkrementy, zakúpenie sáčkov,realizovať informačnú kampaň o nevhodnosti
znečisťovania obce psami
A1.1.8 osadenie odpadkových košov v parku, v časti Pisárovská a atypického koša na cintorín

A1.2 Skvalitniť stav obecnej
zelene a estetizovať obec

A 1.1.9 monitorovať nebezpečné súkromné staveniská a nezabezpečené objekty, vyzývať vlastníkov na nápravu
A1.2.1 spracovať a realizovať projekty výsadby obecnej zelene pre jednotlivé časti obce, s akcentom na jedlé
ovocné druhy
A1.2.2 doplniť v obci mobilnú zeleň
A1.2.3 zriadiť a prevádzkovať obecnú škôlku pre zeleň orientovanú na zachovávanie regionálneho genofondu
A1.2.4 zistiť záujem a vytvoriť podmienky pre vytvorenie komunitnej záhradky, pre obyvateľov bytoviek
64

A1.2.5 vybudovať komunitnú záhradu pre občanov s malými deťmi a handicapovanými na pokusnom poli
A1.2.6 pripraviť a zrealizovať projekt domácich kompostovísk
A1.2.7 vypracovať štúdiu zachovania a vytvárania prirodzených zádrží vody v extraviláne obce
A1.2.8 vypracovanie architektonickej štúdie vstupu do obce s akcentom na zeleň a estetizáciu prostredia
A1.2.9 Zakúpenie nádob na zber domového bioodpadu a zabezpečenie systému jeho zberu
A1.2.10 Vypracovanie sytému zberu a zvozu triedeného odpadu z domácností na zberný dvor
A1.3 Zintenzívniť využívanie A1.3.1 Vytvoriť štúdiu – návrh možností (kompelxný) – štúdia časti obce ekologického bývania
alternatívnych zdrojov
energie v obci
A2) Prispôsobiť
stav technickej
infraštruktúry v
obci európskym
štandardom a
potrebám
občanov

A2.1 Dobudovať chýbajúce
články technickej
infraštruktúry v obci

A2.1.1 vybudovať zberný dvor v blízkosti areálu priemyselného parku
A2.1.2 zrealizovať existujúci projekt dopravného značenia v obci
A2.1.3 pripraviť novú lokalitu pre IBV
A2.1.4 pripraviť a realizovať projekt osvety o nevhodnosti vpúšťania dažďovej vody do kanalizácie, pre občanov
obce
A2.1.5 pripraviť koncepciu podpory zadržiavania dažďovej vody na pozemkoch, pripraviť systém monitorovania
zadržiavania vody a spoplatňovania v stočnom pre tých, ktorí systém neaplikujú
A2.1.6 postupné dobudovanie bezbariérových prístupov do obecných budov a priestranstiev
A2.1.7 vytvoriť označenie pre verejné WC v obci
A2.1.8 priebežné oslovovanie bánk so žiadosťami o zriadenie bankomatu
A2.1.9 preskúmať možností zakúpenia elektro vozidla, ako spôsobu obecnej dopravy
A2.1.10 zriadiť obecnú internetovú TV
A2.1.11 dobudovať cestné prepojenie ul. Pisárovskej a ul. Grófskej
A2.1.12 dobudovať cestné prepojenie ul. Osloboditeľov a ul. ČSA
A2.1.13 dobudovať kanalizačnú sieť v obci
A2.1.14 rozšírenie kapacity ČOV
A2.1.15 dobudovanie chodníkov v celej obci
- Ulica Pribišova (1,4m)
- Ulica Grófska
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A2.2 Zrekonštruovať
zastaralé a nevyhovujúce
články technickej
infraštruktúry v obci

- Ulica Jarná
- Ulica Pisarovská
A2.1.16 vybudovať odstavnú plochu pre osobné autá pri školskej jedálni
A2.1.17 dobudovať osvetlenie ulíc Pod Medzou a Padinská, bytoviek na ul. Pisárovskej
A2.1.18 vybavenie vstupov do obce kamerovým systémom
A2.2.1 na základe vypracovaného projektu zabezpečiť postupnú úpravu poľných ciest, vrátane cesty na
Odoricu
A2.2.2 apelovať na vlastníkov nehnuteľností v zlom technickom stave, upozorňovať na možnosti výziev pre
rekonštrukciu pamiatkových objektov
A2.2.3 Realizovať rekonštrukciu fasád Domu smútku, Kultúrneho domu a šatní na futbalovom ihrisku so
zateplením
A2.2.4 Vypracovať statický posudok na historický most, na základe neho prijať opatrenia jeho ochrany
A2.2.5 vypracovanie projektu prepojenia obecného vodovodu s centrálnym vodovodom a jeho realizácia
A2.2.6 vybudovať vonkajšiu i vnútronú obecnú tržnicu
A2.2.7 technicky a materiálne zmodernizovať DHZ

B) Ekonomická oblasť a oblasť cestovného ruchu
PRIORITA
B1) Zlepšenie
podmienok pre
ekonomickú
aktivitu a
zamestnanie v
obci

ŠPEC. CIEĽ

AKTIVITA

B1.1.1 vypracovať a štvrťročne aktualizovať mapu živnostníkov a drobných podnikateľov v obci
B1.1.2 iniciovať vytvorenie partnerstva živnostníkov a drobných podnikateľov (fórum obecných podnikateľov FOP) a a koordinovať ho
B1.1 Zlepšiť podmienky pre B1.1.3 pravidelne propagovať živnostníkov a drobných podnikateľov z obce - FOP, v obci i mimo nej
malé podnikanie v obci
B1.1.4 pravidelne usporiadavať prezentačné dni podnikateľov a živnostníkov z obce
B1.1.5 vytvoriť propagačné a informačné tabule pre živnostníkov, drobných podnikateľov a lokálnych
producentov potravín, v rámci aktivít obecného podniku
B1.1.6 pravidelne organizovať burzy a výstavy živnostníkov, drobných podnikateľov a lokálnych producentov
potravín
B1.1.7 vytvoriť v rámci obecnej web stránky priestor pre bartrový obchod medzi občanmi obce
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B1.1.8 spoluorganizovať spoločné kultúrne a spoločenské akcie posilňujúce partnerstvo subjektov v rámci fóra
obecných podnikateľov FOP

B1.2 Vytvoriť podmienky
pre produkciu kvalitných
lokálnych potravín

B1.1.9 vypracovanie sytému propagácie podnikateľov v obci v rámci FOP
B1.2.1 vypracovať a štvrťročne aktualizovať mapu výrobcov potravín v obci na webe
B1.2.2 iniciovať vytvorenie partnerstva lokálnych výrobcov potravín a koordinovať ho
B1.2.3 vypracovanie sytému kritérii pre lokálne potravinárske produkty a nastaviť systém kontrolných
mechanizmov pre zachovanie ich exkluzivity
B1.2.4 vypracovať systém doručovacej služby lokálnych produktov v rámci partnerstva producentov v obci
B1.2.5 poskytovanie poradenstva pri zvládani administratívnej a legislatívnej stránky predaja pre lokálnych
producentov potravín
B1.2.6 organizovať školenia o čerpaní eurofondov a dotácií pre lokálnych výrobcov potravín

B1.2.7 stanoviť harmonogram pravidelného predaja lokálnych poľnohospodárskych produktov
B1.3.1 analyzovanie pracovnej sily v obci a regióne pre priemysel
B1.3 Vytvoriť podmienky
pre rozvoj priemyslu v obci
B1.4 Skvalitniť služby OF
pre občanov obce

B2) Zatraktívniť
obec ako
originálnu
destináciu
cestovného ruchu

B2.1.Zvýšiť návštevnosť
obce turistami, účinnými
formami propagácie obce,
ako zaujímavej destinácie

B1.3.2 informovať agentúry o ponuke pracovnej sily v obci
B1.3.3 vyrobiť a osadiť pútač pri priemyselnom parku informujúci o možnosti prenájmu priestorov priemyselnej
zóny
B1.4.1 zlepšiť propagáciu OF pre občanov - web, sms , vrátane požičiavania náradia
B1.4.2 realizovať prieskum o potrebe nových služieb OF medzi občanmi
B1.4.3 realizovať systém poukážok/permanentiek na nákup služieb OF (vopred) pre občanov
B1.4.4 rozšírenie činností OF (balenie,sušenie ovocia, čajov ...., pálenica)
B2.1.1 zriadiť funkciu koordinátora pre CR a podnikanie v obci
B2.1.2 Vybudovať informačné centrum so sprievodcovskou službou a predajňou suvenírov v objekte zrubu pri
hlavnej ceste
B2.1.3 aktualizovať existujúce a vytvoriť nové propagačné materiály o obci, zamerané na CR
B2.1.4 vytvoriť sprievodcovskú mobilnú aplikáciu o obci
B2.1.5 vypracovať projekt Hrhovská cesta, prepájajúci obce Hrhov a Spišský Hrhov
B2.1.6 aktualizovať a modernizovať web stránku obce pre turistov a návštevníkov
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B2.1.7 pravidelne spracovávať a aktualizovať kalendár podujatí v obci
B2.1.8 umiestňovať propagačné materiály a informácie o obci v okolitých strediskách CR
B2.1.9 - 1x ročne spracovať koncepciu prepojenia produktov CR v obci s produktami CR okolia
B2.1.10 nadviazať úzku spoluprácu s okolitými OOCR a ostatnými združeniami pôsobiacimi v CR
B2.1.11 pravidelne informovať partnerské obce doma i v zahraničí o možnostiach CR v obci
B2.1.12 zaangažovať partnerské obce na aktívnej účasti pri obecných podujatiach, výstavách v galérii, festivaloch
a i.
B2.1.13 nadviazať spoluprácu so školami a mládežníckymi organizáciami so zámerom zapájania dobrovoľníkov a
aktivistov do rozvoja CR v obci
B2.2 Vytvoriť a originálne
komplexné produkty
cestovného ruchu

B2.2.1 Nastaviť mechanizmus sprístupnenia pamiatok v obci
B2.2.2 spracovať zachované legendy o obci, zatraktívňujúce destináciu
B2.2.3 každoročne organizovať filmový open air festival
B2.2.4 každoročne organizovať festival Dni medu, dni syra a pod.
B2.2.5 min. raz ročne usporiadať hlavnú akciu obecnej galérie
B2.2.6 vytvoriť mapu hrhovských rekordov s popisom

B2.3 Zlepšiť podmienky pre
CR v obci dobudovaním
exkluzívnych atrakcií pre
turistov
a návštevníkov
obce

B2.3.1 dobudovať inžinierske siete k lokalite Kováčová
B2.3.2 propagovať lokalitu Kováčová pre investorov a stavebníkov
B2.3.3 Vybudovať rybníky v lokalite Sedliacke lúky
B2.3.4 vybudovať Rómsky skanzen Pod svatym Dzurom
B2.3.5 vybudovať slovanský skanzen Pod svatym Dzurom
B2.3.6 zabezpečiť živú prevádzku Skanzenu Pod svatym Dzurom
B2.3.7 dobudovať služby stravovania a predaja suvenírov v skanzene Pod svatym Dzurom

B2.3.8 zabezpečiť pravidelnú údržbu kaplniek, krížov a prvkov drobnej architektúry v katastri obce
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C) Sociálna oblasť, oblať kultúry a športu
PRIORITA

ŠPEC. CIEĽ

AKTIVITA

C1) Vytvoriť
podmienky pre
sociálne a
zdravotnícke
služby pre
občanov v obci

C1.1 Skompletizovať
ponuku potrebných a
adekvátnych
sociálnych a
zdravotníckych
služieb v obci

C2) Vytvárať
podmienky pre
aktívne trávenie
voľného času
obyvateľov

C2.1 Dobudovať v
obci potrebné
športoviská a
priestory pre aktívny
oddych

C1.1.1 Vypracovať štúdiu a projektovú dokumentáciu
C1.1.2 Vybudovať domov sociálnych služieb v lokalite Peklisko, na základe existujúcej projektovej
dokumentácie
C1.1.3 realizovať prieskum o potrebe zriadenia detských jaslí, na jeho základe prijať opatrenia
C1.1.4 realizovať prieskum záujmu o zabezpečovanie stravy pre seniorov, na jeho základe prijať opatrenia
C1.1.5 prostredníctvom komunitného centra a jeho sieťovania v rámci existujúcich štruktúr, zabezpečiť
sociálne a základné právne poradenstvo pre občanov
C1.1.6 realizovať donášku liekov pre odkázaných občanov
C 1.1.7 ponúknuť priestory v obci pre zriadenie zdravotníckych ambulancií
C1.1.8 vytvárať podmienky, motivovať poskytovateľov lekárne
C1.1.9 v rámci fungovania domova sociálnych služeb riešiť komplexne adekvátne sociálne služby a
rehabilitačné služby pre občanov
C2.1.1 zriadenie a prevádzkovanie klziska s extérnym chladiacim zariadením
C2.1.2 vypracovať štúdiu pre cykloturistiku a pešiu turistiku v obci, v rámci sieťovania v mikroregióne
C2.1.3 na základe štúdie vybudovať sieť cyklotrás a peších trás, sieťovaných v rámci regiónu.
C2.1.4 vytvoriť požičovňu bicyklov v rámci informačnej kancelárie v obci
C2.1.5 vybudovať prvky drobnej architektúry oddychových miest popri cyklochodníkoch a peších chodníkoch
v katastri obce
C2.1.6 vybudovať tenisové kurty v lokalite pri parku- lokalita Pisárovská
C2.1.7 vybudovať turistickú rozhľadňu na Medveďom vrchu
C2.1.8 vybudovať v rámci kúpaliska detský bazén
C2.2.1 Na základe štúdie a projektu zrekonštruovať amfiteáter

C2.2Zrekonštruovať
priestory a objekty
pre kultúrnu a
športovú činnosť v
obci
C2.3 Skvalitniť
fungovanie

C2.2.2 zrekonštruovať a modernizovať futbalový areál
C2.2.3 zrekonštruovať multifunkčné ihrisko s umelým povrchom pri ZŠ
C2.3.1 vypracovať koncepciu fungovania knižnice, galérie a remeselnej dielne v obci
C2.3.2 pravidelne rozširovať fond galérie a jej ponuku
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C3) Posilňovať
spolupatričnosť
a súdržnosť
obyvateľov

kultúrnych inštitúcií a
organizácií v obci
C3.1 Zlepšiť
angažovanosť a
participáciu občanov
na kultúrnom,
športovom a
spoločenskom dianí v
obci

C2.3.3 pravidelne realizovať aktivity v galérii, knižnici a remeselnej dileni

C3.2 Zlepšiť
informovanosť
občanov o dianí v
obci
C3.3 Udržiavať
kultúrne a
spoločenské tradície
obce a regiónu

C3.2.1 spracovať a pravidelne distribuovať informačný leták o možnostiach získavania informácii z obce
dostupnými a vybudovanými kanálmi

C3.4 Rozšíriť
možnosti
komunitných aktivít v
obci

C4) Podporovať
rast vzdelanosti
občanov

C4.1 Rozšíriť
možnosti pre
celoživotné
vzdelávanie občanov

C3.1.1 podrobne zmapovať potreby občanov v oblasti kultúry a umenia, spolu s monitoringom potenciálu
obyvateľov angažovať sa a participovať na aktivitách.
C3.1.2 zmapovať miestne talenty a umelecký potenciál obyvateľov
C3.1.3 poskytnúť možnosti prezentácie miestnych umelcov a aktivistov

C3.2.2 udržiavať a pravidelne inovovať informačné kanály obce
C3.3.1 vypracovanie projektov s cieľom udržiavania tradícii a realizácie a predkladanie ich v rámci aktuálnych
grantových schém
C3.3.2 pripraviť a realizovať obecné granty pre organizácie v obci, podporujúce zachovávanie tradícií obce a
regiónu
C3.4.1 infomovať mládežníkov o možnostiach zriadenia klubu mladých a jeho možných aktivitách
C3.4.2 organizovať pravidelné stretnutia handicapovaných občanov
C3.4.3 každoročne organizovať stretnutie rodákov
C3.4.4 pripraviť a pravidelne realizovať komunitné súťaže (najkrajšie priedomie výsadba a pod.)
C3.4.5 vytvoriť a realizovať pravidelné aktivity na ktorých budú spoločne participovať mladí a seniori
C3.4.6 každoročne organizovať uvítanie novorodencov v obci
C3.4.7 pravidelne organizovať privítanie nových rodín a obyvateľov obce
C3.4.8 ZUŠ, organizovanie ochotníckeho súboru
C3.4.9 organizovať pravidelné spoločenské aktivity pre seniorov
C4.1.1 na základe spolupráce so SPU v Nitre zriadiť detašované regionálne pracovisko univerzity tretieho
veku v obci
C4.1.2 realizovať prieskum záujmu o kurzy a iné vzdelávacie aktivity pre občanov, na základe neho prijať
opatrenia
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C4.1.3 na základe spolupráce s miestnymi farmármi vytvoriť koncepciu a realizovať projekt vidieckej
kontaktnej zoologickej záhrady v obci
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Časť 4: Realizačná časť
4.1 Legislatíva
4.2 Popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PRO
4.3 Popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PRO, spôsob
komunikácie, kooperácie a koordinácie
4.4 Stručný popis komunikačnej stratégie PRO k jednotlivým cieľovým skupinám
4.5 Systém monitorovania a hodnotenia
4.6 Realizačný rámec

4.1 Legislatíva
Obec ako územný celok vymedzený podľa klasifikácie štatistických územných jednotiek je v zmysle
zákona č.539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja subjektom, ktorý je povinný participovať na
rozvoji sociálnych, hospodárskych, kultúrnych a environmentálnych procesov a vzťahov, ktoré v nej
prebiehajú a ktoré prispievajú k zvyšovaniu jej konkurencieschopnosti, trvalému hospodárskemu
rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju i k vyrovnávaniu hospodárskych rozdielov a sociálnych
rozdielov medzi regiónmi. Sociálno-ekonomickými partnermi obce v tomto procesu sú podnikatelia a
mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja na miestnej, regionálnej alebo
celoštátnej úrovni.
Regionálny rozvoj má byť zameraný najmä na:















komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia - prírodných,
kultúrnych, materiálnych, finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov,
rozvoj vedy, výskumu a vývoja prispievajúci k celkovému rozvoju regiónu so zreteľom na
podporu zavádzania nových technológií a inovácií pri rešpektovaní vnútorných špecifík
regiónu,
rozvoj informatizácie a digitalizácie v regióne,
rozvoj hospodárstva a podnikateľského prostredia v regióne s cieľom zvýšiť jeho
produktivitu, optimalizovať štruktúru hospodárstva, vytvárať nové pracovné miesta a
stabilizovať ohrozené pracovné miesta,
rozvoj ľudských zdrojov vrátane zvyšovania vzdelanostnej úrovne, kvalifikácie a zlepšovania
prípravy detí a mladých dospelých na trh práce,
predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podporu
rovnosti príležitostí na trhu práce a podporu znevýhodnených komunít,
realizáciu verejných prác podporujúcich rozvoj regiónu,
zlepšenie a rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu,
zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb,
rozvoj cestovného ruchu,
medzištátnu, cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu v oblasti regionálneho rozvoja v
záujme trvalo udržateľného rozvoja regiónu,
zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel,
rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, rozvoj vidieckych oblastí a zvyšovanie kvality
života na vidieku,
realizáciu opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na
obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie environmentálnej
infraštruktúry regiónu,
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ochranu prírody, efektívne využívanie prírodných zdrojov regiónu a využívanie
alternatívnych zdrojov energie,
rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne,
udržateľný rozvoj aglomerácií, obnovu, regeneráciu a rozvoj miest a obcí podľa záväznej
časti príslušnej územnoplánovacej dokumentácie,
zvyšovanie dostupnosti a kvality bývania,
budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania
obyvateľstva,
rozvoj multikultúrnej spoločnosti v regióne vrátane multikultúrneho dialógu, spolupráce a
tolerancie v regiónoch a sídlach,
rozvoj telesnej kultúry, športu a turistiky,
ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia.

Základným strednodobým dokumentom podpory regionálneho rozvoja na území obce je Program rozvoja
obce (PRO), ktorý je obec povinná vypracovať v súlade s cieľmi a prioritami Národnej stratégie a zohľadniť
v ňom tiež ciele a priority ustanovené PHSR VÚC, na území ktorého sa obec nachádza.
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR má definované prioritné oblasti rozvoja SR, ktorými sú:
a) Ľudské zdroje (populácia, zamestnanosť, vzdelávanie, sociálna infraštruktúra životná úroveň),
b) Podnikateľské prostredie (ekonomická výkonnosť a konkurencieschopnosť),
c) Výskum, vývoj, inovácie – poznatkovo orientovaná ekonomika,
d) Ochrana a tvorba životného prostredia (energetika, klimatické zmeny).
Partnerská dohoda
Slovenská republika dňa 20. 6. 2014 uzavrela s Európskou komisiou Partnerskú dohodu o využívaní
európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v rokoch 2014-2020.
Partnerská dohoda stanovuje 11 tematických cieľov:
1. Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií
2. Zlepšenie prístupu k informáciám a IKT a zlepšenie ich využívania a kvality
3. Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, sektora poľnohospodárstva (v prípade EPFRV) a sektora
rybárstva
1. akvakultúry (v prípade ENRF)
4. Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
5. Podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika
6. Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
7. Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach
8. Podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej sily
9. Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii
10. Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného
vzdelávania
11. Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a
efektivity verejnej správy

Európske štrukturálne a investičné fondy na roky 2014 - 2020
Operačné programy cieľa Investovanie do rastu a
zamestnanosti (15 329 mil. EUR)

Operačné programy cieľa Európska územná
spolupráca (223 mil. EUR)
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OP Výskum a inovácie (OP VaI)
OP Integrovaná infraštruktúra (OP II)
OP Ľudské zdroje (OP ĽZ)
OP Kvalita životného prostredia (OP KŽP)
Integrovaný regionálny OP (IROP)
OP Efektívna verejná správa (OP EVS)
OP Technická pomoc
OP Program rozvoja vidieka
OP Rybné hospodárstvo

Programy cezhraničnej spolupráce (SK - CZ, SK AT, PL - SK, SK - HU, ENI HU - SK - RO - UA)
Programy nadnárodnej spolupráce (Stredná
Európa, ETC Dunaj)
Programy medziregionálnej spolupráce
(INTERREG, ESPON, INTERACT, URBACT)
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A) Environmentálna oblasť a oblasť technickej infraštruktúry
Operačné programy

OP
VaI

OP ĽZ

Špecifické ciele:
A1.1) Zvýšiť environmentálnu uvedomelosť občanov obce
A2.1) Dobudovať chýbajúce články technickej infraštruktúry v obci
A2.2) Zrekonštruovať zastaralé a nevyhovujúce články technickej infraštruktúry v obci
A1.2) Skvalitniť stav obecnej zelene a estetizovať obec a jej okolie
A1.3) Zintenzívniť využívanie alternatívnych zdrojov energie v obci

OP KŽP

IROP

x

x

OP KŽP

IROP

EVS

PRV

OP II

x

B) Ekonomická oblasť a oblasť cestovného ruchu
Operačné programy

OP
VaI

OP ĽZ

PRV

OP II

EVS

PRV

OP II

x

x

Špecifické ciele:
B1.1) Zlepšiť podmienky pre malé podnikanie v obci
B1.2) Vytvoriť podmienky pre produkciu kvalitných lokálnych potravín
B1.3) Vytvoriť podmienky pre rozvoj priemyslu v obci
B1.4) Skvalitniť služby OF pre občanov obce
B2.1) Zvýšiť návštevnosť obce turistami, účinnými formami propagácie obce, ako zaujímavej
destinácie
B2.2) Vytvoriť a originálne komplexné produkty cestovného ruchu
B2.3) Zlepšiť podmienky pre CR v obci dobudovaním exkluzívnych atrakcií pre turistov
a návštevníkov obce

EVS

C) Sociálna oblasť, oblasť kultúry a športu
Operačné programy

OP
VaI

OP ĽZ

OP KŽP

IROP
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Špecifické ciele:
C1.1) Skompletizovať ponuku potrebných a adekvátnych sociálnych a zdravotníckych služieb
v obci
C2.1) Dobudovať v obci potrebné športoviská a priestory pre aktívny oddych
C2.2) Zrekonštruovať priestory a objekty pre kultúrnu a športovú činnosť v obci
C2.3) Skvalitniť fungovanie kultúrnych inštitúcií a organizácií v obci
C3.1) Zlepšiť angažovanosť a participáciu občanov na kultúrnom, športovom a
spoločenskom dianí v obci
C3.2) Zlepšiť informovanosť občanov o dianí v obci
C3.3) Udržiavať kultúrne a spoločenské tradície obce a regiónu
C3.4) Rozšíriť možnosti komunitných aktivít v obci
C4.1) Rozšíriť možnosti pre celoživotné vzdelávanie občanov

x

x

x
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4.2 Popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PRO.
Partnermi realizácie jednotlivých aktivít PRO sú subjekty:
 verejnej správy – základná a materská škola, relevantné inštitúcie pre jednotlivé oblasti
rozvoja obce (ÚPSVaR, okresný úrad – odbor starostlivosti o ŽP, stavebný úrad),
 spolupracujúce firmy a spoločnosti, s ktorými má obec zmluvu (na základe VO alebo
priamym zadaním),
 vlastníci hnuteľného i nehnuteľného majetku na území obce,
 spolupracujúce záujmové skupiny, občianske združenia, neziskové organizácie so sídlom al.
prevádzkou alebo s činnosťou, kt. vykonávajú na území obce,
 donori a poskytovatelia grantov, dotácií, darov.
Úlohy uvedených partnerov vychádzajú z prílušnej legslatívy, uzatvorených zmlúv i dohodnutých
záväzkov v rámci jednotlivých aktivít PRO.

4.3 Popis postupov organizačného a inštitucionálneho zabezpečenia realizácie
Realizácia Programu rozvoja obce začína po vypracovaní a schválení tohto strategického dokumentu
obecným zastupiteľstvom. Realizáciu zabezpečuje samospráva po celú dobu platnosti dokumentu.
PRO obce a jeho prípadná aktualizácia je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie
dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov.
V zmysle § 12 zákona o regionálnom rozvoji obec vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho
rozvoja:
a) analyzuje a hodnotí úroveň rozvoja svojho územia a jeho častí, zabezpečuje jeho trvalo
udržateľný hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a územný rozvoj,
b) zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu PRO obce pravidelne ho monitoruje
každoročne do 31. mája zasiela príslušnému vyššiemu územnému celku správu o jeho plnení
zabezpečuje súlad PRO obce s územnoplánovacou dokumentáciou,
c) spolupracuje s VÚC, na území ktorého sa obec nachádza, na príprave a realizácii PHSR VÚC a na
účely evidencie poskytuje vyššiemu územnému celku PRO obce,
d) podieľa sa na plnení úloh, ktoré súvisia so zameraním podpory regionálneho rozvoja v spolupráci
s ministerstvom a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi, ktorí sa nachádzajú na území
obce,
e) vytvára podmienky na vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev,
f) spolupracuje s ďalšími obcami, regiónmi a územnými celkami alebo s orgánmi iných štátov,
ktoré plnia funkcie územnej samosprávy,
g) podporuje rozvoj podnikateľských aktivít potrebných na rozvoj obce.
Realizácia Programu rozvoja obce Spišský Hrhov je činnosťou samosprávy a obec ju vykonáva
prostredníctvom svojich orgánov (obecné zastupiteľstvo, starosta).
Obecné zastupiteľstvo:
1) berie na vedomie návrh strategickej časti dokumentu,
2) schvaľuje celý dokument PRO,
3) každoročne schvaľuje vyhodnotenie plnenia PRO,
4) schvaľuje spolufinancovanie jednotlivých projektov financovaných z doplnkových zdrojov
financovania a z prostriedkov rozpočtu obce,
5) schvaľuje každoročne hodnotiace a monitorovacie správy,
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6) rozhoduje o zmenách a aktualizácii programu.
Starosta:
1) podpisuje uznesenie o schválení (i o aktualizácii či doplnkov) PRO,
2) riadi proces realizácie PRO,
3) vykonáva uznesenia a zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým
osobám (riadiace orgány jednotlivých operačných programov, dodávatelia, fondy a iné),
4) spolupracuje s externými subjektami,
5) zabezpečuje činnosti na úrovni jednotlivých projektov (príprava projektovej dokumentácie,
príslušné povolenia, proces verejného obstarávania, dodávky služieb, tovarov a stavebných
prác) a prípravu žiadostí o doplnkové zdroje financovania,
6) komunikuje s partnermi PRO, ktorými sú na miestnej úrovni predovšetkým vzdelávacie
inštitúcie, spolky, aktivisti a na regionánej úrovni relevantné inštitúcie.
Obecný úrad:
1) zabezpečuje inštitucionálne a administratívne veci týkajúce sa plnenia PRO,
2) okrem prípadov, kedy budú žiadateľmi/prijímateľmi projektov iné subjekty v plnom rozsahu
zabezpečuje (vykonáva) administráciu a procesy komunikácie, hodnotenia, monitorovania PRO.

4.4 Stručný popis komunikačnej stratégie k jednotlivým cieľovým skupinám
Hlavným cieľom komunikačnej stratégie je komunikácia s občanmi a dosiahnutie stavu, aby bol každý
občan o všetkých súvislostiach, ktoré pre neho z PRO a jeho realizácie vyplynú, informovaný včas, v
dostatočnom rozsahu a primeranou formou.
Od počiatočnej fázy prípravy Programu rozvoja obce Spišský Hrhov obec prezentovala a propagovala
tento proces a umožňovala obyvateľov participovať na ňom. Všetky priebežné informácie boli
zverejnené na web stránke obce (Zámer spracovania, Zápisy zo stretnutí, priebežné výstupy, pozvánky).
V obci bol tiež zrealizovaný e-dotazník zameraný na jednotlivé oblasti života obce.
V mesiaci ...................... bol návrh dokumentu zverejnený pre širokú verejnosť za účelom verejného
pripomienkovania a po schválení obecným zastupiteľstvom (..............) bol zverejnený na web stránke
obce Spišský Hrhov (www.spisskyhrhov.sk).
V priebehu realizácie akčného plánu PRO budú jednotlivé aktivity prezentované verejnosti formou:
1) pozvánok a oslovovacích listov,
2) pozvánok na správne konania v zmysle stavebného zákona,
3) verejnými vyhláškami v zmysle stavebného konania,
4) informačných článkov v obecnom časopise,
5) oznamov na web stránke obce, obecnej tabuli,
6) zápisníc z rokovania obecného zastupiteľstva a ním zriadených komisií či pracovných skupín,
7) povinnej publicity projektov zo zdrojov EŠIF, štátnych dotácií a iných donorov.
Raz ročne obec zrealizuje odpočet zrealizovaných aktivít za predošlý kalendárny rok a vypracuje akčný
plán na nasledujúci kalendárny rok, ktorého obsahová i finančná časť je zapracovaná do ročného
rozpočtu obce.

4.5 Systém monitorovania a hodnotenia
Monitorovanie a hodnotenie súvisí aj s analýzou a riadením rizík a komunikáciou s verejnosťou ako
„pravidelný odpočet“ a prezentácia dosiahnutých výsledkov. Monitoring umožňuje PRO vhodne
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aktualizovať (časovo a vecne), či uplatniť iný prístup a vychádza z Plánu hodnotenia a monitorovania. Je
dôležité uistiť sa, že vybrané aktivity a projekty skutočne prispievajú k riešeniu identifikovaných
problémov a dosiahnutiu strategických cieľov.
Monitorovanie sa realizuje priebežne počas celého trvania platnosti PRO na úrovni plnenia jednotlivých
aktivít. Výstupom monitorovacieho procesu je súhrnná správa za každý úplynulý kalendárny rok, ktorú
schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Cieľom monitorovania je získavanie informácii o skutočnom plnení
aktivít, čo môže byť východiskom pre zmenu prípadného negatívneho vývoja, spôsobu realizácie,
definovanie a prijatie nových či pozmenených opatrení.
Monitoring sa vykonáva priebežne aj v rámci projektov EŠIF v intervaloch, ktoré sú dohodnuté v zmluve
o nenávratnom finančnom príspevku.
Hodnotenie sa realizuje na úrovni celého Programu rozvoja obce Spišská Hrhov. Výstupy hodnotenia sú
súčasťou súhrnnej správy za každý úplynulý kalendárny rok, ktorú schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
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4.6 Realizačný rámec
A) Environmentálna oblasť a oblasť technickej infraštruktúry
PRIORITA

A1) Vytvárať
čisté a zdravé
prostredie obce

ŠPECIFICKÝ CIEĽ

A1.1) Zvýšiť
environmentálnu
uvedomelosť občanov
obce

AKTIVITA

termín

zodp/realizátor

A1.1.1 pravidelné monitorovanie stavu
životného prostredia v obci a okolí, identifikácia
znečisťovateľov

priebežne

A1.1.2 pravidelne všetkými informačnými
kanálmi informovať občanov o platných
sankciách pre poškodzovateľov a znečisťovateľov
životného prostredia
A1.1.3 dôsledné uplatňovanie platných sankcií
voči znečisťovateľom životného prostredia v obci

pribežne

priebežne

predseda
komisie
životného
prostredia
predseda
komisie
životného
prostredia
starosta

A1.1.4 vrámci obecnej web stránky/kamenná
schránka zriadenie anonymného fóra, určeného
na nahlasovanie znečisťovateľov životného
prostredia v obci
A1.1.5 realizovať pravidelné osvetové aktivity
zamerané na posilňovanie environmentálnej
uvedomelosti občanov obce

1 Q 2018

starosta

A1.1.6 zriadenie a podpora detských ekohliadok

3 Q 2017

predseda
komisie
životného
prostredia + ZŠ
riaditeľ ZŠ

A 1.1.7 osadenie košov pre psie exkrementy,
zakúpenie sáčkov,realizovať informačnú kampaň
o nevhodnosti znečisťovania obce psami

4 Q 2021

obecná firma

zdroj
financovania

Financie
(€)
0
-

0

0

-

0
2 x ročne

obec
100

0

-

obec
1 000
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A1.2 Skvalitniť stav
obecnej zelene a
estetizovať obec

A1.1.8 osadenie odpadkových košov v parku, v
časti Pisárovská a atypického koša na cintorín

2 Q 2018

obecná firma

A 1.1.9 monitorovať nebezpečné súkromné
staveniská a nezabezpečené objekty, vyzývať
vlastníkov na nápravu

priebežne

A1.2.1 spracovať a realizovať projekty výsadby
obecnej zelene pre jednotlivé časti obce, s
akcentom na jedlé ovocné druhy

priebežne

komisia
veréjneho
poriadku +
stavebný úrad
pracovníci úradu

A1.2.2 doplniť v obci mobilnú zeleň

priebežne

obecná firma

A1.2.3 zriadiť a prevádzkovať obecnú škôlku pre
zeleň orientovanú na zachovávanie regionálneho
genofondu
A1.2.4 zistiť záujem a vytvoriť podmienky pre
vytvorenie komunitnej záhradky, pre obyvateľov
bytoviek
A1.2.5 vybudovať komunitnú záhradu pre
občanov s malými deťmi a handicapovanými na
pokusnom poli
A1.2.6 pripraviť a zrealizovať projekt domácich
kompostovísk
A1.2.7 vypracovať štúdiu zachovania a vytvárania
prirodzených zádrží vody v extraviláne obce

3 Q 2018

obecná firma

2 Q 2019

obec / obecná
firma
starosta

A1.2.8 vypracovanie architektonickej štúdie
vstupu do obce s akcentom na zeleň a
estetizáciu prostredia
A1.2.9 Zakúpenie nádob na zber domového
bioodpadu a zabezpečenie systému jeho zberu

3 Q 2018

starosta

obec/obecná
1 000 firma
0
obec/granty
15 000

1 000

obec
obecná firma

2 000
1 Q 2018

1 Q 2018

zástupca
starostu

0

obecná firma

obec /grant
200

1 Q 2018

1 000
2000

obec/ obec.
firma
obec
obec

2 000
1 Q 2019

starosta

1 000

obec
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A1.3 Zintenzívniť
využívanie
alternatívnych zdrojov
energie v obci
A2) Prispôsobiť
stav technickej
infraštruktúry v
obci európskym
štandardom a
potrebám
občanov

A2.1 Dobudovať
chýbajúce články
technickej
infraštruktúry v obci

A1.2.10 Vypracovanie sytému zberu a zvozu
triedeného odpadu z domácností na zberný
dvor
A1.3.1 Vytvoriť štúdiu – návrh možností
(kompelxný) – štúdia časti obce ekologického
bývania

1 Q 2018

A2.1.1 vybudovať zberný dvor v blízkosti areálu
priemyselného parku

3 Q 2018

dodávateľ

A2.1.2 zrealizovať existujúci projekt dopravného
značenia v obci

2 Q 2017

obecná firma

A2.1.3 pripraviť novú lokalitu pre IBV

3 Q 2022

starosta

A2.1.4 pripraviť a realizovať projekt osvety o
nevhodnosti vpúšťania dažďovej vody do
kanalizácie, pre občanov obce

2 Q 2018

zástupca
starostu

A2.1.5 pripraviť koncepciu podpory zadržiavania
dažďovej vody na pozemkoch, pripraviť systém
monitorovania zadržiavania vody a
spoplatňovania v stočnom pre tých, ktorí systém
neaplikujú
A2.1.6 postupné dobudovanie bezbariérových
prístupov do obecných budov a priestranstiev

4 Q 2018

priebežne

obecná firma

A2.1.7 vytvoriť označenie pre verejné WC v obci
A2.1.8 priebežné oslovovanie bánk so žiadosťami
o zriadenie bankomatu

2 Q 2017
priebežne

obecná firma
starosta

0 0

A2.1.9 preskúmať možností zakúpenia elektro
vozidla, ako spôsobu obecnej dopravy

3 Q 2017

zástupca
starostu

0

A2.1.10 zriadiť obecnú internetovú TV

1 Q 2018

koordinátor

3 Q 2017

zástupca
starostu

0
obec

starosta
2000

900 000
0

EU fondy
-

5000 obec
0

starosta

0

5000

1 000

obec

obec
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A2.2 Zrekonštruovať
zastaralé a
nevyhovujúce články
technickej
infraštruktúry v obci

A2.1.11 dobudovať cestné prepojenie ul.
Pisárovskej a ul. Grófskej

3 Q 2022

starosta

A2.1.12 dobudovať cestné prepojenie ul.
Osloboditeľov a ul. ČSA

3 Q 2022

starosta

A2.1.13 dobudovať kanalizačnú sieť v obci

4 Q 2022

starosta

A2.1.14 rozšírenie kapacity ČOV

3 Q 2021

starosta

A2.1.15 dobudovanie chodníkov v celej obci
- Ulica Pribišova (1,4m)
- Ulica Grófska
- Ulica Jarná
- Ulica Pisarovská
A2.1.16 vybudovať odstavnú plochu pre osobné
autá pri školskej jedálni

priebežne

starosta

2 Q 2018

starosta

A2.1.17 dobudovať osvetlenie ulíc Pod Medzou a
Padinská, bytoviek na ul. Pisárovskej

3 Q 2017

obecná firma

A2.1.18 vybavenie vstupov do obce kamerovým
systémom

3 Q 2018

starosta

A2.2.1 na základe vypracovaného projektu
zabezpečiť postupnú úpravu poľných ciest,
vrátane cesty na Odoricu

3 Q 2021

dodávateľ

A2.2.2 apelovať na vlastníkov nehnuteľností v
zlom technickom stave, upozorňovať na
možnosti výziev pre rekonštrukciu pamiatkových
objektov
A2.2.3 Realizovať rekonštrukciu fasád Domu
smútku, Kultúrneho domu a šatní na futbalovom
ihrisku so zateplením

1 x ročne

25 000
15 000

obec
obec

20 000 obec
300 000 obec/fžp
obec
100 000

5 000
5 000
2 000

obec
obec
obec
eu zdroje

100 000
koordinátor

0

3 Q 2019

obecná firma

obec
25 000
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A2.2.4 Vypracovať statický posudok na
historický most, na základe neho prijať opatrenia
jeho ochrany
A2.2.5 vypracovanie projektu prepojenia
obecného vodovodu s centrálnym vodovodom a
jeho realizácia
A2.2.6 vybudovať vonkajšiu i vnútronú obecnú
tržnicu

3 Q 2018

dodávateľ

4 Q 2018

obecná firma

A2.2.7 technicky a materiálne zmodernizovať
DHZ

4 Q 2020

veliteľ dhz

obec
3 000

3 Q 2017

dodávateľ

obec
20 000
3 000

obec

ext.
20 000 zdroje/obec
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B) Ekonomická oblasť a oblasť cestovného ruchu
PRIORITA

ŠPEC. CIEĽ

AKTIVITA
B1.1.1 vypracovať a štvrťročne aktualizovať mapu
živnostníkov a drobných podnikateľov v obci

termín
1 Q 2018

zodp/realizátor

financie

zdroj
financovania

koordinátor

0

-

koordinátor

0

-

koordinátor

0

-

priebežne od
2017

koordinátor

0

-

3 Q 2018

obecná firma

1 000

obec

4 x ročne od
2017

koordinátor

2 000

obec

B1.1.7 vytvoriť v rámci obecnej web stránky
priestor pre bartrový obchod medzi občanmi obce 4 Q 2017

koordinátor

0

-

B1.1.8 spoluorganizovať spoločné kultúrne a
spoločenské akcie posilňujúce partnerstvo
subjektov v rámci fóra obecných podnikateľov FOP 1 x ročne

koordinátor

500,-/ročne

obec

B1.1.2 iniciovať vytvorenie partnerstva
živnostníkov a drobných podnikateľov (fórum
obecných podnikateľov - FOP) a a koordinovať ho 2 Q 2018
B1.1.3 pravidelne propagovať živnostníkov a
drobných podnikateľov z obce - FOP, v obci i
mimo nej
priebežne
B1.1.4 pravidelne usporiadavať prezentačné dni
podnikateľov a živnostníkov z obce

B1.1.5 vytvoriť propagačné a informačné tabule
pre živnostníkov, drobných podnikateľov a
B1) Zlepšenie
lokálnych producentov potravín, v rámci aktivít
podmienok pre
B1.1 Zlepšiť
ekonomickú aktivitu podmienky pre malé obecného podniku
a zamestnanie v obci podnikanie v obci
B1.1.6 pravidelne organizovať burzy a výstavy
živnostníkov, drobných podnikateľov a lokálnych
producentov potravín
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B1.1.9 vypracovanie sytému propagácie
podnikateľov v obci v rámci FOP

priebežne

koordinátor

0

-

2 Q 2018

koordinátor

0

-

3 Q 2018

koordinátor

0

-

3 Q 2018

koordinátor

0

-

3 Q 2018
3Q
2018/priebež
ne

koordinátor

0

-

koordinátor

0

-

4 Q 2018

koordinátor

0

-

B1.2.7 stanoviť harmonogram pravidelného
3 Q 2017
predaja lokálnych poľnohospodárskych produktov

koordinátor

0

-

B1.3.1 analyzovanie pracovnej sily v obci a regióne
pre priemysel
2021-2022

starosta

500

obec

B1.3.2 informovať agentúry o ponuke pracovnej
sily v obci

koordinátor

0

-

koordinátor

2 000

obec

B1.2.1 vypracovať a štvrťročne aktualizovať mapu
výrobcov potravín v obci na webe
B1.2.2 iniciovať vytvorenie partnerstva lokálnych
výrobcov potravín a koordinovať ho
B1.2.3 vypracovanie sytému kritérii pre lokálne
potravinárske produkty a nastaviť systém
kontrolných mechanizmov pre zachovanie ich
exkluzivity
B1.2.4 vypracovať systém doručovacej služby
lokálnych produktov v rámci partnerstva
B1.2 Vytvoriť
producentov v obci
podmienky pre
produkciu kvalitných B1.2.5 poskytovanie poradenstva pri zvládani
administratívnej a legislatívnej stránky predaja pre
lokálnych potravín
lokálnych producentov potravín
B1.2.6 organizovať školenia o čerpaní eurofondov
a dotácií pre lokálnych výrobcov potravín

B1.3 Vytvoriť
podmienky pre
rozvoj priemyslu v
obci

priebežne

B1.3.3 vyrobiť a osadiť pútač pri priemyselnom
parku informujúci o možnosti prenájmu priestorov
priemyselnej zóny
4 Q 2018
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B1.4 Skvalitniť služby
OF pre občanov
B1.4.1 zlepšiť propagáciu OF pre občanov - web,
obce
sms , vrátane požičiavania náradia

B2) Zatraktívniť obec
ako originálnu
destináciu
cestovného ruchu
B2.1.Zvýšiť
návštevnosť obce
turistami, účinnými
formami propagácie
obce, ako zaujímavej
destinácie

4 Q 2017

obecná firma

0

-

B1.4.2 realizovať prieskum o potrebe nových
služieb OF medzi občanmi

4 Q 2017

obecná firma

0

-

B1.4.3 realizovať systém poukážok/permanentiek
na nákup služieb OF (vopred) pre občanov

4 q 2017

obecná firma

0

-

B1.4.4 rozšírenie činností OF (balenie,sušenie
ovocia, čajov ...., pálenica)

priebežne

obecná firma

20 000

obecná
firma

3 Q 2017

starosta

0

-

2 Q 2018

koordinátor

3 000

obecná
firma

2 Q 2018

koordinátor

2 000

obec

4 Q 2019

koordinátor

5 000

obec

4 Q 2019

koordinátor

2 000

obec

B2.1.6 aktualizovať a modernizovať web stránku
obce pre turistov a návštevníkov

priebežne

koordinátor

0

-

B2.1.7 pravidelne spracovávať a aktualizovať
kalendár podujatí v obci

2 Q 2017/ 4 x
ročne

koordinátor

0

-

B2.1.8 umiestňovať propagačné materiály a
informácie o obci v okolitých strediskách CR
B2.1.9 - 1x ročne spracovať koncepciu prepojenia
produktov CR v obci s produktami CR okolia

priebežne od
2017

koordinátor

0

-

1 x ročne

koordinátor

0

-

B2.1.1 zriadiť funkciu koordinátora pre CR a
podnikanie v obci
B2.1.2 Vybudovať informačné centrum so
sprievodcovskou službou a predajňou suvenírov v
objekte zrubu pri hlavnej ceste
B2.1.3 aktualizovať existujúce a vytvoriť nové
propagačné materiály o obci, zamerané na CR
B2.1.4 vytvoriť sprievodcovskú mobilnú aplikáciu
o obci
B2.1.5 vypracovať projekt Hrhovská cesta,
prepájajúci obce Hrhov a Spišský Hrhov
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B2.1.10 nadviazať úzku spoluprácu s okolitými
OOCR a ostatnými združeniami pôsobiacimi v CR
B2.1.11 pravidelne informovať partnerské obce
doma i v zahraničí o možnostiach CR v obci
B2.1.12 zaangažovať partnerské obce na aktívnej
účasti pri obecných podujatiach, výstavách v
galérii, festivaloch a i.

4 Q 2017

koordinátor

0

-

priebežne

koordinátor

0

-

priebežne

koordinátor

0

-

koordinátor

0

-

koordinátor

0

-

1 Q 2019

koordinátor

1 000

obec

2 Q 2020

koordinátor

2 000

obec

3 Q 2017/ 1 x
ročne

koordinátor

0

-

1 x ročne/ 3
Q2017

koordinátor

0

-

2 Q 2018

koordinátor

0

-

4 Q 2021

starosta

30 000

obec

priebežne
2021

starosta

0

-

4 Q 2021

starosta

50 000

obec

3 Q 2019

starosta

10 000

granty

B2.1.13 nadviazať spoluprácu so školami a
mládežníckymi organizáciami so zámerom
zapájania dobrovoľníkov a aktivistov do rozvoja CR
v obci
1 Q 2018
B2.2.1 Nastaviť mechanizmus sprístupnenia
pamiatok v obci
4 Q 2017
B2.2.2 spracovať zachované legendy o obci,
zatraktívňujúce destináciu
B2.2.3 každoročne organizovať filmový open air
festival

B2.2 Vytvoriť a
originálne
komplexné produkty
B2.2.4 každoročne organizovať festival Dni medu,
cestovného ruchu
dni syra a pod.
B2.2.5 min. raz ročne usporiadať hlavnú akciu
obecnej galérie
B2.2.6 vytvoriť mapu hrhovských rekordov s
popisom
B2.3.1 dobudovať inžinierske siete k lokalite
B2.3
Zlepšiť Kováčová
podmienky pre CR
B2.3.2 propagovať lokalitu Kováčová pre
v obci dobudovaním
exkluzívnych atrakcií investorov a stavebníkov
pre
turistov B2.3.3 Vybudovať rybníky v lokalite Sedliacke lúky
a návštevníkov obce B2.3.4 vybudovať Rómsky skanzen Pod svatym
Dzurom
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B2.3.5 vybudovať slovanský skanzen Pod svatym
Dzurom
B2.3.6 zabezpečiť živú prevádzku Skanzenu Pod
svatym Dzurom
B2.3.7 dobudovať služby stravovania a predaja
suvenírov v skanzene Pod svatym Dzurom
B2.3.8 zabezpečiť pravidelnú údržbu kaplniek,
krížov a prvkov drobnej architektúry v katastri
obce

3 Q 2019

starosta

10 000

granty

2 Q 2020

koordinátor

3 000

granty

2 Q 2020

koordinátor
predseda
komisie - M.
Glevický

0

-

1 000

obec

pravidelne

C) Sociálna oblasť, oblať kultúry a športu
PRIORITA

ŠPEC. CIEĽ

C1) Vytvoriť
podmienky pre
sociálne a
zdravotnícke služby
pre občanov v obci

C1.1
Skompletizovať
ponuku potrebných
a adekvátnych
sociálnych a
zdravotníckych
služieb v obci

AKTIVITA

termín

zodp/realizátor

projektant

Financie

zdroj
financovania

C1.1.1 Vypracovať štúdiu a projektovú
2 Q. 2018
dokumentáciu
C1.1.2 Vybudovať domov sociálnych služieb v 4 Q 2020
lokalite Peklisko, na základe existujúcej
projektovej dokumentácie

5000

obec

starosta

300 000

IROP

C1.1.3 realizovať prieskum o potrebe zriadenia 3 Q 2017
detských jaslí, na jeho základe prijať opatrenia

zástupca
starostu

0

-

C1.1.4 realizovať
prieskum záujmu o 3 Q 2017
zabezpečovanie stravy pre seniorov, na jeho
základe prijať opatrenia

zástupca
starostu

0

-
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C1.1.5 prostredníctvom komunitného centra a 4 Q 2017
jeho sieťovania v rámci existujúcich štruktúr,
zabezpečiť sociálne a základné právne
poradenstvo pre občanov

C2) Vytvárať
podmienky pre
aktívne trávenie
voľného času
obyvateľov

C2.1 Dobudovať v
obci potrebné
športoviská a
priestory pre
aktívny oddych

koordinátor
komunitného
centra

0

-

0

-

0

-

0

-

C1.1.6 realizovať donášku liekov pre odkázaných
občanov

4 Q 2017

ponúknuť priestory v obci pre zriadenie
zdravotníckych ambulancií

2 Q 2019

C1.1.7 vytvárať podmienky, motivovať
poskytovateľov lekárne

2 Q 2019

C1.1.8 v rámci fungovania domova sociálnych
služeb riešiť komplexne adekvátne sociálne
služby a rehabilitačné služby pre občanov

1 Q 2021

riaditeľ DSS

0

-

C2.1.1 zriadenie a prevádzkovanie klziska s
extérnym chladiacim zariadením

4 Q 2022

starosta/ of

70 000

štátne
dotácie

C2.1.2 vypracovať štúdiu pre cykloturistiku a
pešiu turistiku v obci, v rámci sieťovania v
mikroregióne

2 Q 2018

predseda
športovej
komisie oz

2000

obec

C2.1.3 na základe štúdie vybudovať sieť
cyklotrás a peších trás, sieťovaných v rámci
regiónu.
C2.1.4 vytvoriť požičovňu bicyklov v rámci
informačnej kancelárie v obci

2 Q 2020

80 000

obec/dotácia

2 Q 2018

predseda
športovej
komisie oz
obecná firma

20 000

obecná firma

C2.1.5 vybudovať prvky drobnej architektúry
oddychových miest popri cyklochodníkoch a
peších chodníkoch v katastri obce

2018 - 2021

obecná firma

10 000

obec/obecná
firma

starosta
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C2.2 Zrekonštruovať
priestory a objekty
pre kultúrnu a
športovú činnosť
vobci

C2.3 Skvalitniť
fungovanie
kultúrnych inštitúcií
a organizácií v obci

C3) Posilňovať
spolupatričnosť a
súdržnosť
obyvateľov

C3.1 Zlepšiť
angažovanosť a
participáciu
občanov na
kultúrnom,
športovom a

C2.1.6 vybudovať tenisové kurty v lokalite pri
parku- lokalita Pisárovská

2020

obecná firma

40 000

obec/štátna
dotácia

C2.1.7 vybudovať turistickú rozhľadňu na
Medveďom vrchu
C2.1.8 vybudovať v rámci kúpaliska detský
bazén
C2.2.1 Na základe štúdie a projektu
zrekonštruovať amfiteáter

2 Q 2018

obecná firma

4 000

2 Q 2018

obecná firma

4 000

obec/obecná
firma
obecná firma

3 Q 2019

obecná firma

20 000

obec/ štátne
zdroje

C2.2.2 zrekonštruovať a modernizovať futbalový
areál

4 Q 2019

člen športovej
komisie

70 000

obec/ štátne
zdroje

C2.2.3 zrekonštruovať multifunkčné ihrisko s
umelým povrchom pri ZŠ

4 Q 2017

člen športovej
komisie

10 000

obec

C2.3.1 vypracovať koncepciu fungovania
knižnice, galérie a remeselnej dielne v obci

4 Q 2017

koordinátor

0

-

C2.3.2 pravidelne rozširovať fond galérie a jej
ponuku

priebežne

koordinátor

2 000,-/
ročne

obec

C2.3.3 pravidelne realizovať aktivity v galérii,
knižnici a remeselnej dileni

priebežne

koordinátor

0

-

C3.1.1 podrobne zmapovať potreby občanov v
oblasti kultúry a umenia, spolu s monitoringom
potenciálu obyvateľov angažovať sa a
participovať na aktivitách.

3 Q 2017

zástupca
starostu

0

-

C3.1.2 zmapovať miestne talenty a umelecký
potenciál obyvateľov

4 Q 2017

riaditeľka ZUŠ

0

-
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spoločenskom dianí
v obci

C3.1.3 poskytnúť možnosti prezentácie
miestnych umelcov a aktivistov

priebežne

koordinátor

0

-

C3.2 Zlepšiť
informovanosť
občanov o dianí v
obci

C3.2.1 spracovať a pravidelne distribuovať
informačný leták o možnostiach získavania
informácii z obce dostupnými a vybudovanými
kanálmi
C3.2.2 udržiavať a pravidelne inovovať
informačné kanály obce

1 x ročne

zástupca
starostu

0

-

priebežne

starosta

0

-

C3.3.1 vypracovanie projektov s cieľom
udržiavania tradícii a realizácie a predkladanie
ich v rámci aktuálnych grantových schém

priebežne

koordinátor

0

-

C3.3.2 pripraviť a realizovať obecné granty pre
organizácie v obci, podporujúce zachovávanie
tradícií obce a regiónu
C3.4.1 infomovať mládežníkov o možnostiach
zriadenia klubu mladých a jeho možných
aktivitách
C3.4.2 organizovať pravidelné stretnutia
handicapovaných občanov

1 x ročne

vedúci
organizácii

1 000

obec

1 Q 2018

člen kultúrnej
komisie

0

-

2 x ročne

starosta

200

obec

C3.4.3 každoročne organizovať stretnutie
rodákov
C3.4.4 pripraviť a pravidelne realizovať
komunitné súťaže (najkrajšie priedomie výsadba
a pod.)

1 x ročne

starosta

300

obec

1 x ročne

predseda
komisie pre
životné
prostredie

150

obec

C3.4.5 vytvoriť a realizovať pravidelné aktivity
na ktorých budú spoločne participovať mladí a
seniori

priebežne

riaditeľ ZŠ

200,/ročne

rozpočet ZŠ

C3.4.6 každoročne organizovať uvítanie
novorodencov v obci

1 x ročne

starosta

100

obec

C3.3 Udržiavať
kultúrne a
spoločenské tradície
obce a regiónu

C3.4 Rozšíriť
možnosti
komunitných aktivít
v obci
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C4) Podporovať rast
vzdelanosti
občanov

C4.1 Rozšíriť
možnosti pre
celoživotné
vzdelávanie
občanov

C3.4.7 pravidelne organizovať privítanie nových
rodín a obyvateľov obce

1 x ročne

starosta

100

obec

C3.4.8 ZUŠ, organizovanie ochotníckeho súboru

3 Q 2018

riaditeľ ZUŠ

300

ZUŠ

C3.4.9 organizovať pravidelné spoločenské
aktivity pre seniorov

priebežne

kultúrny
koordinátor

200

obec

C4.1.1 na základe spolupráce so SPU v Nitre
zriadiť detašované regionálne pracovisko
univerzity tretieho veku v obci

3 Q 2019

starosta

0

-

C4.1.2 realizovať prieskum záujmu o kurzy a iné
vzdelávacie aktivity pre občanov, na základe
neho prijať opatrenia

3 Q 2017

zástupca
starostu

0

-

C4.1.3 na základe spolupráce s miestnymi
farmármi vytvoriť koncepciu a realizovať projekt
vidieckej kontaktnej zoologickej záhrady v obci

1 Q 2018

kultúrny
koordinátor

0

-
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Časť 5: Finančná časť
5.1 Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PRO
A) Environmentálna oblasť a oblasť technickej
infraštruktúry

1 582 300 €

B) Ekonomická oblasť a oblasť cestovného
ruchu

145 000 €

A) Sociálna oblasť, oblasť kultúry a športu

639 550 €

94

5.1 Model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti sociálnoekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce/VÚC.
A) Environmentálna oblasť a oblasť technickej infraštruktúry
AKTIVITA

Klasifikácia
stavby

Náklady

A1.1.1 pravidelné monitorovanie stavu žvotného prostredia v obci a okolí, identifikácia znečisťovateľov

-

A1.1.2 pravidelne všetkými informačnými kanálmi informovať občanov o platných sankciách pre poškodzovateľov
a znečisťovateľov životného prostredia
A1.1.3 dôsledné uplatňovanie platných sankcií voči znečisťovateľom životného prostredia v obci

-

A1.1.4 vrámci obecnej web stránky/kamenná schránka zriadenie anonymného fóra, určeného na nahlasovanie
znečisťovateľov životného prostredia v obci

-

A1.1.5 realizovať pravidelné osvetové aktivity zamerané na posilňovanie environmentálnej uvedomelosti občanov
obce
A1.1.6 zriadenie a podpora detských ekohliadok

-

A 1.1.7 osadenie košov pre psie exkrementy, zakúpenie sáčkov,realizovať informačnú kampaň o nevhodnosti
znečisťovania obce psami
A1.1.8 osadenie odpadkových košov v parku, v časti Pisárovská a atypického koša na cintorín

-

1 000

A 1.1.9 monitorovať nebezpečné súkromné staveniská a nezabezpečené objekty, vyzývať vlastníkov na nápravu

-

0

A1.2.1 spracovať a realizovať projekty výsadby obecnej zelene pre jednotlivé časti obce, s akcentom na jedlé
ovocné druhy
A1.2.2 doplniť v obci mobilnú zeleň
A1.2.3 zriadiť a prevádzkovať obecnú škôlku pre zeleň orientovanú na zachovávanie regionálneho genofondu

-

-

-

-

0
0
0
0
100
0
1 000

15 000
1 000
2 000
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A1.2.4 zistiť záujem a vytvoriť podmienky pre vytvorenie komunitnej záhradky, pre obyvateľov bytoviek

-

0

A1.2.5 vybudovať komunitnú záhradu pre občanov s malými deťmi a handicapovanými na pokusnom poli

-

200

A1.2.6 pripraviť a zrealizovať projekt domácich kompostovísk

-

1 000

A1.2.7 vypracovať štúdiu zachovania a vytvárania prirodzených zádrží vody v extraviláne obce

-

2000

A1.2.8 vypracovanie architektonickej štúdie vstupu do obce s akcentom na zeleň a estetizáciu prostredia

-

2 000

A1.2.9 Zakúpenie nádob na zber domového bioodpadu a zabezpečenie systému jeho zberu

-

1 000

A1.2.10 Vypracovanie sytému zberu a zvozu triedeného odpadu z domácností na zberný dvor

-

0

A1.3.1 Vytvoriť štúdiu – návrh možností (kompelxný) – štúdia časti obce ekologického bývania

-

2000

A2.1.1 vybudovať zberný dvor v blízkosti areálu priemyselného parku

Nádrže, silá a
sklady
1252
21 Dopravná
infraštruktúr
a

A2.1.2 zrealizovať existujúci projekt dopravného značenia v obci
A2.1.3 pripraviť novú lokalitu pre IBV

900 000
0
5000

A2.1.4 pripraviť a realizovať projekt osvety o nevhodnosti vpúšťania dažďovej vody do kanalizácie, pre občanov
obce
A2.1.5 pripraviť koncepciu podpory zadržiavania dažďovej vody na pozemkoch, pripraviť systém monitorovania
zadržiavania vody a spoplatňovania v stočnom pre tých, ktorí systém neaplikujú

-

A2.1.6 postupné dobudovanie bezbariérových prístupov do obecných budov a priestranstiev

-

5000

A2.1.7 vytvoriť označenie pre verejné WC v obci
A2.1.8 priebežné oslovovanie bánk so žiadosťami o zriadenie bankomatu
A2.1.9 preskúmať možností zakúpenia elektro vozidla, ako spôsobu obecnej dopravy

-

0
0

A2.1.10 zriadiť obecnú internetovú TV

-

1 000

0

0

0
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A2.1.11 dobudovať cestné prepojenie ul. Pisárovskej a ul. Grófskej

A2.1.12 dobudovať cestné prepojenie ul. Osloboditeľov a ul. ČSA

A2.1.13 dobudovať kanalizačnú sieť v obci

A2.1.14 rozšírenie kapacity ČOV

A2.1.15 dobudovanie chodníkov v celej obci
- Ulica Pribišova (1,4m)
- Ulica Grófska
- Ulica Jarná
- Ulica Pisarovská
A2.1.16 vybudovať odstavnú plochu pre osobné autá pri školskej jedálni

A2.1.17 dobudovať osvetlenie ulíc Pod Medzou a Padinská, bytoviek na ul. Pisárovskej
A2.1.18 vybavenie vstupov do obce kamerovým systémom
A2.2.1 na základe vypracovaného projektu zabezpečiť postupnú úpravu poľných ciest, vrátane cesty na Odoricu

A2.2.2 apelovať na vlastníkov nehnuteľností v zlom technickom stave, upozorňovať na možnosti výziev pre
rekonštrukciu pamiatkových objektov
A2.2.3 Realizovať rekonštrukciu fasád Domu smútku, Kultúrneho domu a šatní na futbalovom ihrisku so
zateplením
A2.2.4 Vypracovať statický posudok na historický most, na základe neho prijať opatrenia jeho ochrany
A2.2.5 vypracovanie projektu prepojenia obecného vodovodu s centrálnym vodovodom a jeho realizácia

Miestne
komunikácie
2112
Miestne
komunikácie
2112
Miestne
kanalizácie
2223.
Miestne
kanalizácie
2223.
2112
Miestne
komunikácie

Miestne
komunikácie
2112
Miestne
komunikácie
2112
12
Nebytové
budovy
-

25 000

15 000

20 000

300 000

100 000

5 000
5 000
2 000
100 000
0
25 000
3 000
20 000
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A2.2.6 vybudovať vonkajšiu i vnútronú obecnú tržnicu

A2.2.7 technicky a materiálne zmodernizovať DHZ

Budovy pre
obchod a
služby
123
-

3 000

20 000

B) Ekonomická oblasť a oblasť cestovného ruchu
AKTIVITA

Klasifikácia
stavby

B1.1.1 vypracovať a štvrťročne aktualizovať mapu živnostníkov a drobných podnikateľov v obci
B1.1.2 iniciovať vytvorenie partnerstva živnostníkov a drobných podnikateľov (fórum obecných podnikateľov FOP) a a koordinovať ho

-

B1.1.3 pravidelne propagovať živnostníkov a drobných podnikateľov z obce - FOP, v obci i mimo nej
B1.1.4 pravidelne usporiadavať prezentačné dni podnikateľov a živnostníkov z obce

-

B1.1.5 vytvoriť propagačné a informačné tabule pre živnostníkov, drobných podnikateľov a lokálnych producentov
potravín, v rámci aktivít obecného podniku

-

0
0
0
0
1 000

B1.1.6 pravidelne organizovať burzy a výstavy živnostníkov, drobných podnikateľov a lokálnych producentov
potravín
B1.1.7 vytvoriť v rámci obecnej web stránky priestor pre bartrový obchod medzi občanmi obce
B1.1.8 spoluorganizovať spoločné kultúrne a spoločenské akcie posilňujúce partnerstvo subjektov v rámci fóra obecných podnikateľov FOP
B1.1.9 vypracovanie sytému propagácie podnikateľov v obci v rámci FOP
B1.2.1 vypracovať a štvrťročne aktualizovať mapu výrobcov potravín v obci na webe
B1.2.2 iniciovať vytvorenie partnerstva lokálnych výrobcov potravín a koordinovať ho
B1.2.3 vypracovanie sytému kritérii pre lokálne potravinárske produkty a nastaviť systém kontrolných
mechanizmov pre zachovanie ich exkluzivity
B1.2.4 vypracovať systém doručovacej služby lokálnych produktov v rámci partnerstva producentov v obci

Náklady

-

2 000
0
500,-/ročne
0
0
0
0

-

0
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B1.2.5 poskytovanie poradenstva pri zvládani administratívnej a legislatívnej stránky predaja pre lokálnych
producentov potravín

0

B1.2.6 organizovať školenia o čerpaní eurofondov a dotácií pre lokálnych výrobcov potravín

-

B1.2.7 stanoviť harmonogram pravidelného predaja lokálnych poľnohospodárskych produktov
B1.3.1 analyzovanie pracovnej sily v obci a regióne pre priemysel

-

B1.3.2 informovať agentúry o ponuke pracovnej sily v obci

-

B1.3.3 vyrobiť a osadiť pútač pri priemyselnom parku informujúci o možnosti prenájmu priestorov priemyselnej
zóny

-

B1.4.1 zlepšiť propagáciu OF pre občanov - web, sms , vrátane požičiavania náradia

-

B1.4.2 realizovať prieskum o potrebe nových služieb OF medzi občanmi

-

B1.4.3 realizovať systém poukážok/permanentiek na nákup služieb OF (vopred) pre občanov

-

B1.4.4 rozšírenie činností OF (balenie,sušenie ovocia, čajov ...., pálenica)

-

B2.1.1 zriadiť funkciu koordinátora pre CR a podnikanie v obci
B2.1.2 Vybudovať informačné centrum so sprievodcovskou službou a predajňou suvenírov v objekte zrubu pri
hlavnej ceste
B2.1.3 aktualizovať existujúce a vytvoriť nové propagačné materiály o obci, zamerané na CR
B2.1.4 vytvoriť sprievodcovskú mobilnú aplikáciu o obci

-

B2.1.5 vypracovať projekt Hrhovská cesta, prepájajúci obce Hrhov a Spišský Hrhov

-

B2.1.6 aktualizovať a modernizovať web stránku obce pre turistov a návštevníkov
B2.1.7 pravidelne spracovávať a aktualizovať kalendár podujatí v obci
B2.1.8 umiestňovať propagačné materiály a informácie o obci v okolitých strediskách CR

-

B2.1.9 - 1x ročne spracovať koncepciu prepojenia produktov CR v obci s produktami CR okolia
B2.1.10 nadviazať úzku spoluprácu s okolitými OOCR a ostatnými združeniami pôsobiacimi v CR
B2.1.11 pravidelne informovať partnerské obce doma i v zahraničí o možnostiach CR v obci

-

0
0
500
0
2 000

-

0
0
0
20 000
0
3 000
2 000
5 000
2 000
0
0
0
0
0
0
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B2.1.12 zaangažovať partnerské obce na aktívnej účasti pri obecných podujatiach, výstavách v galérii, festivaloch a
i.

-

B2.1.13 nadviazať spoluprácu so školami a mládežníckymi organizáciami so zámerom zapájania dobrovoľníkov a
aktivistov do rozvoja CR v obci
B2.2.1 Nastaviť mechanizmus sprístupnenia pamiatok v obci

-

0

B2.2.2 spracovať zachované legendy o obci, zatraktívňujúce destináciu

-

1 000

B2.2.3 každoročne organizovať filmový open air festival

-

2 000

B2.2.4 každoročne organizovať festival Dni medu, dni syra a pod.

-

0

B2.2.5 min. raz ročne usporiadať hlavnú akciu obecnej galérie

-

B2.2.6 vytvoriť mapu hrhovských rekordov s popisom

-

0

B2.3.1 dobudovať inžinierske siete k lokalite Kováčová

-

B2.3.2 propagovať lokalitu Kováčová pre investorov a stavebníkov
B2.3.3 Vybudovať rybníky v lokalite Sedliacke lúky

2152
Priehrady
1262
Múzeá a
knižnice
1262
Múzeá a
knižnice
-

30 000
0

0

B2.3.4 vybudovať Rómsky skanzen Pod svatym Dzurom

B2.3.5 vybudovať slovanský skanzen Pod svatym Dzurom

B2.3.6 zabezpečiť živú prevádzku Skanzenu Pod svatym Dzurom
B2.3.7 dobudovať služby stravovania a predaja suvenírov v skanzene Pod svatym Dzurom

B2.3.8 zabezpečiť pravidelnú údržbu kaplniek, krížov a prvkov drobnej architektúry v katastri obce

0

123
Budovy pre
obchod a
služby
-

0

50 000

10 000

10 000
3 000

0
1 000

100

C) Sociálna oblasť, oblať kultúry a športu
AKTIVITA

C1.1.1 Vypracovať štúdiu a projektovú dokumentáciu
C1.1.2 Vybudovať domov sociálnych služieb v lokalite Peklisko, na základe existujúcej projektovej dokumentácie

C1.1.3 realizovať prieskum o potrebe zriadenia detských jaslí, na jeho základe prijať opatrenia
C1.1.4 realizovať prieskum záujmu o zabezpečovanie stravy pre seniorov, na jeho základe prijať opatrenia

Klasifikácia
stavby
112
Dvojbytové a
viacbytové
budovy
-

Náklady (€)

5000
300 000

0
0

C1.1.5 prostredníctvom komunitného centra a jeho sieťovania v rámci existujúcich štruktúr, zabezpečiť sociálne a základné právne poradenstvo pre občanov
C1.1.6 realizovať donášku liekov pre odkázaných občanov
ponúknuť priestory v obci pre zriadenie zdravotníckych ambulancií
-

0

C1.1.7 vytvárať podmienky, motivovať poskytovateľov lekárne
C1.1.8 v rámci fungovania domova sociálnych služeb riešiť komplexne adekvátne sociálne služby a rehabilitačné
služby pre občanov
C2.1.1 zriadenie a prevádzkovanie klziska s extérnym chladiacim zariadením

-

0
0

C2.1.2 vypracovať štúdiu pre cykloturistiku a pešiu turistiku v obci, v rámci sieťovania v mikroregióne

-

C2.1.3 na základe štúdie vybudovať sieť cyklotrás a peších trás, sieťovaných v rámci regiónu.

2112
Miestne
komunikácie
123
Budovy pre
obchod a
služby
-

C2.1.4 vytvoriť požičovňu bicyklov v rámci informačnej kancelárie v obci

C2.1.5 vybudovať prvky drobnej architektúry oddychových miest popri cyklochodníkoch a peších chodníkoch v
katastri obce

0
0

70 000
2000
80 000

20 000

10 000

101

C2.1.6 vybudovať tenisové kurty v lokalite pri parku- lokalita Pisárovská

241
Športové a
rekreačné
stavby
241 Športové
a rekreačné
stavby

40 000

C2.1.8 vybudovať v rámci kúpaliska detský bazén

241 Športové
a rekreačné
stavby

4 000

C2.2.1 Na základe štúdie a projektu zrekonštruovať amfiteáter

126
Budovy na
kultúrnu,
verejnú
zábavu,
vzdelávanie a
zdravotníctvo

20 000

C2.2.2 zrekonštruovať a modernizovať futbalový areál

241 Športové
a rekreačné
stavby

70 000

C2.2.3 zrekonštruovať multifunkčné ihrisko s umelým povrchom pri ZŠ

241 Športové
a rekreačné
stavby

10 000

C2.3.1 vypracovať koncepciu fungovania knižnice, galérie a remeselnej dielne v obci
C2.3.2 pravidelne rozširovať fond galérie a jej ponuku
C2.3.3 pravidelne realizovať aktivity v galérii, knižnici a remeselnej dileni

-

C2.1.7 vybudovať turistickú rozhľadňu na Medveďom vrchu

4 000

0
2 000,-/ ročne
0
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C3.1.1 podrobne zmapovať potreby občanov v oblasti kultúry a umenia, spolu s monitoringom potenciálu
obyvateľov angažovať sa a participovať na aktivitách.

0

C3.1.2 zmapovať miestne talenty a umelecký potenciál obyvateľov

-

0

C3.1.3 poskytnúť možnosti prezentácie miestnych umelcov a aktivistov

-

0

C3.2.1 spracovať a pravidelne distribuovať informačný leták o možnostiach získavania informácii z obce
dostupnými a vybudovanými kanálmi
C3.2.2 udržiavať a pravidelne inovovať informačné kanály obce
C3.3.1 vypracovanie projektov s cieľom udržiavania tradícii a realizácie a predkladanie ich v rámci aktuálnych
grantových schém

-

0

-

0
0

C3.3.2 pripraviť a realizovať obecné granty pre organizácie v obci, podporujúce zachovávanie tradícií obce a
regiónu

-

1 000

C3.4.1 infomovať mládežníkov o možnostiach zriadenia klubu mladých a jeho možných aktivitách

-

0

C3.4.2 organizovať pravidelné stretnutia handicapovaných občanov
C3.4.3 každoročne organizovať stretnutie rodákov
C3.4.4 pripraviť a pravidelne realizovať komunitné súťaže (najkrajšie priedomie výsadba a pod.)

-

200
300
150

C3.4.5 vytvoriť a realizovať pravidelné aktivity, na ktorých budú spoločne participovať mladí a seniori
C3.4.6 každoročne organizovať uvítanie novorodencov v obci
C3.4.7 pravidelne organizovať privítanie nových rodín a obyvateľov obce
C3.4.8 ZUŠ, organizovanie ochotníckeho súboru
C3.4.9 organizovať pravidelné spoločenské aktivity pre seniorov
C4.1.1 na základe spolupráce so SPU v Nitre zriadiť detašované regionálne pracovisko univerzity tretieho veku v
obci
C4.1.2 realizovať prieskum záujmu o kurzy a iné vzdelávacie aktivity pre občanov, na základe neho prijať opatrenia

-

200,-/ročne
100
100
300
200
0

-

0

C4.1.3 na základe spolupráce s miestnymi farmármi vytvoriť koncepciu a realizovať projekt vidieckej kontaktnej
zoologickej záhrady v obci

-

0
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Príloha č. 1 - Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov zapojených do spracovania PRO v termínoch: 25.1.2017 – 26.1.2017 – 31.1.2017

- 8.2.2017 -21.2.2017 - 7.3.2017 - 14.3.2017
























Mazúr Ján
Breja Ján
Pavol Urda
Ján Kožuško
Eva Hamburgová
Tatiana Pastoreková
Peter Strážik
Monika Bumbáková
Marcela Chreneková
Katarína Melichová
Puhallová Mária
Ľudmila Marošiová
Mlynarčíková
Dzurňáková B.
Holotňáková M.
Bosak Peter
Seman Jozef
Kamil Nemčík
Milan Richtarčík
Kožušková Marta
Kovalík Michal
Lívia Vagnerová
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Katarína Zvancigerová
Iveta Richtarčíková
Magdaléna Čurillová
Wagnerová Zuzana
Drabik
Hrehorčák Martin
Puhalla Ján
Molotňáková Marta
Milan Glevický
Mazur
Kačová Zuzana
Kamil Nemčík
Mária Semanová
Cyril Wagner
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