
Prehľad ukazovateľov monitoringu a hodnotenia  
Programu rozvoja obce Plaveč na obdobie rokov 2016 – 2022  
 

 
A) Oblasť HOSPODÁRSKA 

 

EKONOMIKA, ROZVOJ VIDEKA, CESTOVNÝ RUCH A MODERNÁ SAMOSPRÁVA  

EKONOMIKA, ROZVOJ VIDIEKA  

Strategický cieľ: Obec so stabilným a prosperujúcim zázemím pre rozvoj podnikania, využívajúca potenciál regiónu  

PRIORITA:  ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  AKTIVITY:  UKAZOVATELE VÝSTUPU:  
FINANČNÝ 
OBJEM:  

A.1 Vytvoriť 
priaznivé 
podnikateľské 
prostredie v obci 

A.1.1 Podporiť vzájomnú 
komunikáciu 
a spoluprácu medzi 
samosprávou 
a podnikateľskými 
subjektami v obci 

1.1 Vytvoriť zoznam podnikateľských subjektov 
v obci  

Spracovaný zoznam podnikateľských subjektov 
pôsobiacich v obci  

- 
 

1.2 Zorganizovať pravidelné stretnutia 
predstaviteľov samosprávy a podnikateľských 
subjektov  

Uskutočnené stretnutia so zápisom 

1.3 Podporovať organizovanie informačných aktivít 
o možnostiach čerpania nenávratných finančných 
prostriedkov z EÚ a národných zdrojov  

Počet zrealizovaných informačných 
a vzdelávacích aktivít 

1.4 Podporiť vznik a fungovanie neformálneho 

združenia podnikateľov  

Vytvorené neformálne združenie podnikateľov 

pôsobiacich v obci 

A.1.2  Podporovať vznik 
drobných 
podnikateľských 
prevádzok v obci 

2.1. Zabezpečiť a distribuovať informácie 
nápomocné pre začatie podnikania  

Výstupy z informačných kanálov o distribúcii 
informácii (mailové správy, letáky, informačné 
materiály) 

2.2 Podporovať a podieľať sa na realizácii 
informačných aktivít zameraných na 
poľnohospodársku výrobu a agroturizmus  

Počet zrealizovaných informačných 
a vzdelávacích aktivít 

CESTOVNÝ RUCH 

Strategický cieľ: Atraktívna obec pre turistov a návštevníkov s ponukou doplnkových služieb pre CR 

PRIORITA:  ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  AKTIVITY:  UKAZOVATELE VÝSTUPU: 
FINANČNÝ 
OBJEM:  

A.2 Vytvoriť 
podmienky pre 
zvyšovanie 
atraktivity obce 
z hľadiska 
cestovného ruchu 

A.2.1 Zabezpečiť obnovu 
Hradu Plaveč  

1.1  Zistiť možnosti financovania obnovy kultúrnej 
pamiatky  

Spracovaná analýza financovania  

441 000,00 € 

1.2 Výber koordinátora prác Uskutočnené výberové konanie na pozíciu 
koordinátora prác 

1.3 Iniciovať spoluprácu s príslušnými inštitúciami 
(napr. zabezpečenie archeologického výskumu 
a pod.) 

Spracované príslušné výstupy (správy, 
prieskumy)  

1.4 Spolupracovať s ÚPSVaR - výber zamestnancov Uskutočnené výberové konania  



1.5 Realizácia stavebných prác  Zrealizované stavebné práce  

1.6 Zabezpečiť propagáciu Hradu Plaveč  Počet propagačných materiálov a iných 
propagačných výstupov  

A.2.2 Vypracovať štúdiu 
využiteľnosti územia pre 
oblasť cestovného ruchu 
(územný plán zóny)  

2.1. Vytypovanie lokalít Návrh s vytypovanými lokalitami 

15 000,00 € 
2.2 Výber spracovateľa štúdie (územného plánu 
zóny)  

Uskutočnené verejné obstarávanie na výber 
dodávateľa služieb  

2.3 Vypracovanie štúdie (územného plánu zóny)  Spracovaná štúdia – územný plán zóny  

A.2.3 Rekonštruovať 
a sprístupniť kaplnky (7 
kaplniek) v obci pre 

turistov a návštevníkov 
obce  

3.1 Vypracovať zámer obnovy s finančným 
vyčíslením nákladov, plánom financovania  obnovy a 
zapojenia združení a občanov do prípravy 

a realizácie obnovy  

Vypracovaný zámer obnovy a finančný plán  

20 000,00 € 

3.2 Realizovať obnovu kaplniek Obnovené kaplnky v obci  

A.3 Zabezpečiť 
propagáciu obce 
ako zaujímavej 
a atraktívnej 
oblasti pre turistov 
a návštevníkov  

A.3.1 V spolupráci 
s okolitými obcami, 
obcami MAS „Horný Šariš 
– Minčol“ a subjektmi 
pôsobiacimi v oblasti CR 
zviditeľňovať 
a propagovať obec  

1.1 Vytvoriť stratégiu propagácie prostredníctvom 
vhodného marketingového partnera 
 

Spracovaná stratégia propagácie  

38 000,00 € 1.2 Realizácia propagácie v zmysle zadefinovaných 
aktivít a opatrení  

Počet výstupov zameraných na propagáciu 
obce  

A.4 Dobudovať 
infraštruktúru 
cestovného ruchu  

A.4.1  Vybudovať 
cyklotrasy a trasy typu 
"single track" 

1.1 Vytypovať trasy a vhodné lokality pre trasy typu 
„single track“ 

Návrh s vytypovanými lokalitami 

209 000,00 € 

1.2  Vypracovať projektovú dokumentáciu Spracovaná projektová dokumentácia  

1.3 Zabezpečiť realizáciu územného a stavebného 
konania 

Zrealizované konanie, vydané povolenie na 
realizáciu stavby 

1.4  Analyzovať možnosti financovania realizácie 
aktivity formou dotácie, resp. NFP 

- 

1.5 Realizovať vybudovanie cyklotrás a trás typu 
„single track“  

Počet vybudovaných cyklotrás  

1.6 Zabezpečiť propagáciu novovybudovaných 
cyklotrás a trás „single track“  

Počet zrealizovaných propagačných aktivít  

A.4.2  Vybudovať 
oddychovú zónu 
„Verbinky“  
  

2.1 Vypracovať projektovú dokumentáciu Vypracovaná projektová dokumentácia  

60 000,00 € 

2.2 Zabezpečiť realizáciu územného a stavebného 
konania 

Zrealizované konanie, vydané povolenie na 
realizáciu stavby 

2.3 Analyzovať možnosti financovania realizácie 
aktivity formou dotácie, resp. NFP 

- 

2.4  Realizovať vybudovanie oddychovej zóny  Vybudovaná oddychová zóna 

2.5 Zabezpečiť propagáciu oddychovej zóny  Počet zrealizovaných propagačných aktivít 

A.4.3  Vybudovať 
oddychové zóny a ihriská 

3.1 Vypracovať projektovú dokumentáciu Vypracovaná projektová dokumentácia 

42 000,00 € 3.2 Zabezpečiť realizáciu územného a stavebného 
konania 

Zrealizované konanie, vydané povolenie na 
realizáciu stavby 



(4) pri Hrade Plaveč 
a v obci  

3.3 Analyzovať možnosti financovania realizácie 
aktivity formou dotácie, resp. NFP 

- 

3.4  Realizovať vybudovanie oddychových zón 
a ihrísk  

Vybudované oddychové zóny (počet) 
Vybudované ihriská (počet)  

A.4.4 Dobudovať 
hygienické zázemie pri 
Hrade Plaveč a vytvoriť 
zázemie pre 
poskytovanie služieb 
turistom a návštevníkom  

4.1 Vypracovať projektovú dokumentáciu Vypracovaná projektová dokumentácia 

87 000,00 € 

4.2 Zabezpečiť realizáciu územného a stavebného 
konania 

Zrealizované konanie, vydané povolenie na 
realizáciu stavby 

4.3 Analyzovať možnosti financovania realizácie 
aktivity formou dotácie, resp. NFP 

- 

4.4  Realizovať vybudovanie hygienického zázemia 

a zázemia pre poskytovanie služieb turistom 
a návštevníkom  

Vybudované hygienické zázemie a zázemie pre 

poskytovanie služieb turistom a návštevníkom  

A.4.5 Vybudovať náučný 
chodník s tematikou 
zaniknutých osád 
s prepojením na Hrad 
Plaveč  

5.1 Vypracovať návrh trasy (štúdia)  Vypracované návrhy trasy  

13 000,00 € 

5.2 Zrealizovať archeologický prieskum   

5.3 Analyzovať možnosti financovania realizácie 
aktivity formou dotácie, resp. NFP 

- 

5.4 Realizovať vybudovanie náučného chodníka Vybudovaný náučný chodník  

5.5 Zabezpečiť propagáciu náučného chodníka Počet zrealizovaných propagačných aktivít 

A.5 Podporovať 
vytváranie služieb 
pre cestovný ruch 
v obci  

A.5.1 Podporovať vznik 
ubytovacích kapacít 
v obci 

1.1 V spolupráci so subjektmi MAS „Horný Šariš – 
Minčol“ podporovať a podieľať sa na realizácii 
informačných aktivít zameraných na možnosti 
čerpania nenávratných finančných príspevok z EŠIF 

na zvýšenie ubytovacích kapacít  

Počet zrealizovaných informačných 
a vzdelávacích aktivít 

- 

1.2 Zabezpečiť a distribuovať informácie 
o možnostiach čerpania EŠIF na zvýšenie 
ubytovacích kapacít 

Výstupy z informačných kanálov o distribúcii 
informácii (mailové správy, letáky, informačné 
materiály) 

A.5.2 Podporovať 
rozšírenie stravovacích 
kapacít v obci 

2.1 V spolupráci so subjektmi MAS „Horný Šariš – 
Minčol“ podporovať a podieľať sa na realizácii 
informačných aktivít zameraných na možnosti 
čerpania nenávratných finančných príspevok z EŠIF 
na rozšírenie stravovacích kapacít  

Počet zrealizovaných informačných 
a vzdelávacích aktivít 

- 

2.2 Zabezpečiť a distribuovať informácie 
o možnostiach čerpania EŠIF na rozšírenie 
stravovacích kapacít 

Výstupy z informačných kanálov o distribúcii 
informácii (mailové správy, letáky, informačné 
materiály) 

A.5.3 Podporovať vznik 
doplnkových služieb pre 
cestovný ruch v obci  

3.1 V spolupráci so subjektmi MAS „Horný Šariš – 
Minčol“ podporovať a podieľať sa na realizácii 
informačných aktivít zameraných na možnosti 
čerpania nenávratných finančných príspevok z EŠIF 
na doplnkové služby pre cestovný ruch v obci  

Počet zrealizovaných informačných 
a vzdelávacích aktivít 

- 



3.2 Zabezpečiť a distribuovať informácie 
o možnostiach čerpania EŠIF na doplnkové služby 
pre cestovný ruch v obci  

Výstupy z informačných kanálov o distribúcii 
informácii (mailové správy, letáky, informačné 
materiály) 

MODERNÁ SAMOSPRÁVA 

Strategický cieľ: Moderná a transparentná samospráva, jednoduchý a efektívny výkon samosprávnych činností  

PRIORITA:  ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  AKTIVITY:  UKAZOVATELE VÝSTUPU: 
FINANČNÝ 
OBJEM:  

A.6 Zvýšiť kvalitu 
a dostupnosť 
služieb spojených 

s poskytovaním 
samosprávnych 
činností 

A.6.1 Vytvoriť miesto 
prvého kontaktu na 
Obecnom úrade Plaveč  

1.1 Vytypovať vhodné priestory na zriadenie miesta 
prvého kontaktu  

Vypracovaný návrh s vytypovanými priestormi  

7 500,00 € 

1.2 Realizovať stavebné úpravy a vybaviť priestory 

kancelárie  

Upravené a vybavené priestory kancelárie  

1.3 Informovať obyvateľov obce o zriadení miesta 
prvého kontaktu  

Výstupy z informačných kanálov o distribúcii 
informácii (mailové správy, letáky, informačné 
materiály) 

A.6.2 Zvýšiť počet 
elektronických služieb 
a úroveň digitalizácie 
v obci  

2.1 Pripraviť zámer zlepšenia využívania 
elektronických služieb 

 
Spracovaný zámer zlepšenia využívania 
elektronických služieb  

- 
2.2 Iniciovať zapojenie obce do národných, ale aj 
dopytovo – orientovaných projektov zameraných na 
elektronizáciu verejnej správy a rozvoj 
elektronických služieb na miestnej a regionálnej 
úrovni  

Počet projektov zameraných za elektronizáciu, 
do ktorých sa zapojila obce  

A.6.3 Zlepšiť technické 
vybavenie OcÚ  

3.1 Realizovať audit majetku a vybavenia  Záznam z auditu  10 000,00 € 

3.2 Realizovať postupnú výmenu zastaralého 
technického vybavenia  

Zrealizovaná výmena technického vybavenia  

A.7 Zvýšiť 
informovanosť 
obyvateľov obce 

A.7.1 Zriadiť obecnú 
televíziu  

1.1 Pripraviť projekt na zriadenie obecnej televízie 
(personálne zabezpečenie, technické riešenie, 
potrebné povolenia) 

Vypracovaný projekt zriadenia obecnej televízie  

35 000,00 € 
1.2 Upraviť priestory budúceho štúdia  Upravené a zrekonštrované priestory štúdia  

1.3. Zabezpečiť materiálno-technické vybavenie 
štúdia  

Obstarané materiálno – technické vybavenie 
štúdia  

 
B) Oblasť SOCIÁLNA 

 

VZDELÁVANIE, SOCIÁLNA OBLASŤ, KULTÚRA, ŠPORT,MLÁDEŽ 

VZDELÁVANIE 

Strategický cieľ: Moderná škola poskytujúca kvalitné vzdelávanie a možnosti záujmových aktivít detí a mládeže  

PRIORITA:  ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  AKTIVITY:  
UKAZOVATELE VÝSTUPU:  

FINANČNÝ 
OBJEM:  



B.1 Vytvoriť 
kvalitné 
podmienky pre 
výchovno – 
vzdelávací proces 
a záujmovú 
činnosť  

B.1.1 Zlepšiť materiálno 
– technické vybavenie 
školy – špeciálne 
a odborné učebne  

1.1 Realizovať audit súčasného materiálno - 
technického vybavenia učební 

Spracovaný audit materiálno – technického 
vybavenia  

12 000,00 € 
1.2 Obstaranie potrebného materiálno - technického 
vybavenia 

Počet zakúpených zariadení a vybavenia  
Počet nových učebných pomôcok  

B.1.2 Zlepšiť materiálno 
–technické vybavenie 
jednotlivých záujmových 
útvarov  

2.1 Realizovať analýzu dochádzky a záujmu detí 
a mládeže o záujmovú činnosť a stav materiálno - 
technického zabezpečenia 

Spracovaná analýza dochádzky a materiálno – 
technického zabezpečenia záujmových útvarov 
školy 100 000,00 € 

2.2 Obstaranie potrebného materiálno - technického 
vybavenia 

Počet zakúpených zariadení a vybavenia  

B.1.3 Vytvárať 

podmienky pre spoločné 
aktivity detí a mládeže 
na pôde školy 

3.1 Analyzovať záujem detí a rodičov o druh aktivít 

(šport, turistika, vianočné pečenie perníkov, príprava 
darčekov pre seniorov) 

Spracovaná analýza  

11 000,00 € 
3.2 Pripraviť plán spoločných aktivít Vypracovaný plán aktivít  

3.3 Realizovať navrhnuté spoločné aktivity Počet nových aktivít  

B.1.4 Obnoviť knižný 
fond obecnej a školskej 
knižnice  

4.1 Spracovať audit  súčasného stavu knižného 
fondu, analýzu návštevnosti a záujmu o konkrétne 
literárne žánre 

Spracovaný audit súčasného stavu knižného 
fondu 

10 000,00 € 

4.2 Realizovať obnovu knižného fondu obecnej 
a školskej knižnice 

Počet nových knižničných jednotiek  

B.1.5 Vybudovať detské 
dopravné ihrisko 

5.1 Pripraviť projektovú dokumentáciu  Vypracovaná projektová dokumentácia  

35 000,00 € 

5.2 Zabezpečiť územné, stavebné konanie  Zrealizované konanie, vydané povolenie na 
realizáciu stavby 

5.3 Výber zhotoviteľa diela  Zrealizované verejné obstarávanie na výber 
zhotoviteľa diela  

5.4 Realizácia detského dopravného ihriska  Zrealizované dopravné ihrisko  

SOCIÁLNA OBLASŤ 

Strategický cieľ: Spokojný občan, ktorý je prijímateľom kvalitných a adresných sociálnych služieb  

PRIORITA:  ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  AKTIVITY:  
UKAZOVATELE VÝSTUPU:  

FINANČNÝ 
OBJEM:  

B.2 Zabezpečiť 
realizáciu práva 
občanov na 
poskytovanie 

sociálnych služieb 
v súlade s ich 
potrebami  

B.2.1 Vybudovať denný 
stacionár  

1.1 Výber vhodnej lokality Vypracovaný návrh s vytypovanými lokalitami 

1 415 000,00 
€ 

1.2 Spracovanie projektovej dokumentácie Spracovaná projektová dokumentácia  

1.3 Zabezpečiť územné konanie, stavebné konanie Zrealizované konanie, vydané povolenie na 
realizáciu stavby 

1.4 Analyzovať možnosti financovania realizácie 
aktivity formou dotácie, resp. NFP 

- 

1.5 Realizovať výstavbu objektu denného stacionára  Zrealizovaný objekt denného stacionára 

B.2.2 Podporiť zriadenie 
a fungovanie stanice 
opatrovateľskej 
starostlivosti  

2.1 Vytypovať priestor pre zriadenie stanice 
(operačné stredisko) Vypracovaný návrh s vytypovanými priestormi 

300 000,00 € 
2.2 Analyzovať možnosti financovania 
a personálneho zabezpečenia realizácie aktivity - 



2.3 Poskytovať opatrovateľskú starostlivosť 
prostredníctvom novozriadenej stanice  

Počet klientov novozriadenej stanice  
Počet prípadov pomoci poskytnutej 
prostredníctvom stanice  

KULTÚRA 

Strategický cieľ: Bohatý kultúrny a spoločenský život obce s množstvom atraktívnych a pútavých aktivít  

PRIORITA:  ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  AKTIVITY:  
UKAZOVATELE VÝSTUPU: 

FINANČNÝ 
OBJEM:  

B.3 Podporiť 
rozvoj kultúrneho 
a spoločenského 

života obce  

B.3.1 Realizovať pútavé 
a hodnotné kultúrne a 
spoločenské aktivity v 

obci 

1.Zadefinovať konkrétne aktivity, ktoré sa budú 
realizovať 

Zoznam aktivít  

65 000,00 € 

2. Pripraviť  plán akcií Plán aktivít  

3. Pripraviť finančnú analýzu a plán financovania 
týchto aktivít 

Finančná analýza a plán financovania aktivít  

4. Pripraviť materiálno -technické zabezpečenie 
aktivít 

Obstarané prvky materiálového a technického 
zabezpečenia  

5. Realizácia aktivít Zrealizované kultúrne a spoločenské aktivity  

B.3.2 Vybudovať 
prírodný amfiteáter 

1. Pripraviť PD Vypracovaná projektová dokumentácia 

43 000,00 € 

2.Územné, stavebné konanie Zrealizované konanie, vydané povolenie na 
realizáciu stavby 

3.Výber zhotoviteľa diela Zrealizované verejné obstarávanie na výber 
zhotoviteľa stavebného diela  

4.Realizácia diela Zrealizovaný prírodný amfiteáter  

B.3.3 Rekonštruovať 
kultúrny dom  

1. Pripraviť PD Vypracovaná projektová dokumentácia 

1 000 000,00 
€ 

2. Územné, stavebné konanie Zrealizované konanie, vydané povolenie na 
realizáciu stavby 

3. Výber zhotoviteľa stavebného diela Zrealizované verejné obstarávanie na výber 
zhotoviteľa stavebného diela 

4. Analyzovať možnosti financovania realizácie 
aktivity formou dotácie, resp. NFP 

- 

5. Realizácia stavebného diela Zrekonštruovaný kultúrny dom  

B.4 Zachovávať 
kultúrne dedičstvo 
obce a regiónu 

B.4.1 Obnoviť ľudové 
tradície v obci 

1.Zadefinovať konkrétne zvyky a tradície, ktoré by 
sa mali obnoviť 

Zoznam aktivít  

15 000,00 € 

2. Pripraviť  plán akcií Plán akcií 

3. Pripraviť finančnú analýzu a plán financovania 
týchto aktivít 

Finančná analýza a plán financovania aktivít  

4. Pripraviť materiálno -technické zabezpečenie 
aktivít 

Obstarané prvky materiálového a technického 
zabezpečenia aktivít 

5. Realizácia aktivít Zrealizované kultúrne a spoločenské aktivity  

B.4.2 Vybudovať  
"Plavečskú chyžu" - 
centrum miestnej kultúry 

 
1. Zabezpečiť kúpu jestvujúcej, resp. montovateľnej 
drevenice 

Kúpna zmluva, LV – obstaranie  
47 000,00 € 



2. Zabezpečiť majetkovo-právne vysporiadanie k 
pozemku 

Kúpna zmluva, LV – obstaranie 

3. Územné, stavebné konanie Zrealizované konanie, vydané povolenie na 
realizáciu stavby 

4. Vytvoriť koordinačný a realizačný tím Vytvorený koordinačný a realizačný tím  

5. Zrealizovať demontáž, premiestnenie a montáž  
drevenice 

Zrealizovaná inštalácia drevenice  

6. Vybaviť interiér drevenice Obstarané exteriérové vybavenie  

7. Vybaviť exteriér drevenice Obstarané interiérové vybavenie  

8. Zabezpečiť propagáciu Plavečskej chyže Výstupy z informačných kanálov  (letáky, 

propagačné materiály, brožúry, propagačné 
videá) 

B.4.3 Vydať monografiu 
obce 

1.Výber spracovateľa, prekladateľa a vydavateľa Zrealizované verejné obstarávanie na výber 
zhotoviteľa diela (spracovateľa, prekladateľa, 
vydavateľa) 

5 000,00 € 
 

2.Realizácia diela Vydaná monografia obce  

B.4.4 Vydať publikáciu o 
obci 

1.Výber spracovateľa, prekladateľa a vydavateľa Zrealizované verejné obstarávanie na výber 
zhotoviteľa diela (spracovateľa, prekladateľa, 
vydavateľa) 

10 000,00 € 

2.Realizácia diela Vydaná monografia obce  

ŠPORT 

Strategický cieľ: Športom žijúca obec s rozmanitou ponukou na športové vyžitie  

PRIORITA:  ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  AKTIVITY:  
UKAZOVATELE VÝSTUPU: 

FINANČNÝ 
OBJEM:  

B.5 Vytvoriť 
kvalitné 
podmienky pre 
rozvoj športových 
aktivít v obci  

B.5.1 Vybudovať 
exteriérové fitnes 
centrum 

1. Pripraviť PD Vypracovaná projektová dokumentácia 

22 000,00 € 

2. Územné, stavebné konanie Zrealizované konanie, vydané povolenie na 
realizáciu stavby 

3.Výber zhotoviteľa diela Zrealizované verejné obstarávanie na výber 
zhotoviteľa stavebného diela 

4. Analyzovať možnosti financovania realizácie 
aktivity formou dotácie, resp. NFP 

- 

5. Realizácia diela Zrealizované exteriérové fitnes centrum 

B.5.2 Zrekonštruovať 
zázemie futbalového 
ihriska (umyvárne, šatne, 
miesta na sedenie, 
oplotenie) 

1. Pripraviť PD Vypracovaná projektová dokumentácia 

105 000,00 € 

2.Územné,stavebné konanie Zrealizované konanie, vydané povolenie na 
realizáciu stavby 

3.Výber zhotoviteľa diela Zrealizované verejné obstarávanie na výber 
zhotoviteľa stavebného diela 

4. Analyzovať možnosti financovania realizácie 
aktivity formou dotácie, resp. NFP 

- 



5.Realizácia diela Zrealizovaná rekonštrukcia zázemia 
futbalového ihriska  

B.5.3 Zvýšiť záujem 
občanov o šport a 
pohybové aktivity 

1.Zadefinovať konkrétne aktivity, ktoré sa budú 
realizovať 

Zoznam aktivít  

35 000,00 € 

2. Pripraviť  plán akcií Plán aktivít  

3. Pripraviť finančnú analýzu a plán financovania 
týchto aktivít 

Finančná analýza a plán financovania aktivít  

4. Pripraviť materiálno -technické zabezpečenie 
aktivít 

Obstarané prvky materiálového a technického 
zabezpečenia  

5. Realizácia aktivít Zrealizované športové a pohybové aktivity  

 
C) Oblasť ENVIRONMENTÁLNA  

 

MIESTNE KOMUNIKÁCIE, DOPRAVA, TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

DOPRAVA 

Strategický cieľ: Moderná, kvalitná bezpečná a zdržiavaná dopravná infraštruktúra 

PRIORITA:  ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  AKTIVITY:  
UKAZOVATELE VÝSTUPU: 

FINANČNÝ 
OBJEM:  

C.1 Dobudovať, 
zrekonštruovať 
a modernizovať 
prvky dopravnej 

infraštruktúry 
 
 
 
  

C.1.1 Dobudovať 
parkovacie miesta  

1. vytypovanie konkrétnych miest (OcÚ, škola, 
cintorín, bytové domy, kultúrny dom, oblasť pod 
hradom) 

Vypracovaný návrh s vytypovanými lokalitami 

650 000,00 € 
2. vypracovanie projektovej dokumentácie Vypracovaná projektová dokumentácia  

3. územné, stavebné  konanie Vydané povolenie na realizáciu stavby  

4. analyzovať možnosti financovania realizácie 
aktivity formou  úveru, resp. NFP 

- 

5. realizácia Počet vytvorených parkovacích miest  

C.1.2 Rekonštruovať  
a dobudovať miestne 
komunikácie 

1. vytypovanie konkrétnych miest (rekonštrukcia 6 
km, dobudovanie 2 km)  

Vypracovaný návrh s vytypovanými lokalitami 

5 150 000,00 
€ 

2. vypracovanie projektovej dokumentácie  Vypracovaná projektová dokumentácia  

3. územné, stavebné konanie  Vydané povolenie na realizáciu stavby  

4. analyzovať možnosti financovania realizácie 
aktivity formou  úveru, resp. NFP 

- 

5. realizácia  

Dĺžka zrekonštruovaných miestnych 
komunikácií  
Počet premostení  
Počet priepustov 

C.1.3 Rekonštruovať  
a dobudovať chodníky  

1. vytypovanie konkrétnych miest -  chodník do časti 
obce Podzámok, ďalej rekonštrukcia 500 m, 
dobudovanie 6 km chodníkov 

Vypracovaný návrh s vytypovanými lokalitami 

1 080 000,00 
€ 

2. vypracovanie projektovej dokumentácie Vypracovaná projektová dokumentácia  



3. územné, stavebné konanie Vydané povolenie na realizáciu stavby  

4. analyzovať možnosti financovania realizácie 
aktivity formou  úveru, resp. NFP 

- 

5. realizácia Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov 

C.1.4 Vybudovať a 
rekonštruovať 
autobusové zastávky 

1. vytypovanie konkrétnych lokalít (smer Prešov, 
smer Stará Ľubovňa, pri železničnej stanici) 

Vypracovaný návrh s vytypovanými lokalitami 

112 000,00 € 

2. vypracovanie projektovej dokumentácie Vypracovaná projektová dokumentácia  

3. územné, stavebné konanie Vydané povolenie na realizáciu stavby  

4. analyzovať možnosti financovania realizácie 
aktivity formou  úveru, resp. NFP 

- 

5. realizácia Počet zrekonštruovaných autobusových 
zastávok 

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

Strategický cieľ: Energeticky efektívna a moderná technická infraštruktúra vytvárajúca predpoklady pre bezpečný a kvalitný život a stabilizáciu 
obyvateľov  

PRIORITA:  ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  AKTIVITY:  
UKAZOVATELE VÝSTUPU: 

FINANČNÝ 
OBJEM:  

C.2 Dobudovať 
chýbajúce, 
obnoviť 
a zrekonštruovať 
existujúce prvky 

technickej 
infraštruktúry  

C.2.1 Vybudovať 
kamerový systém v obci  

1. vytypovanie konkrétnych lokalít Vypracovaný návrh s vytypovanými lokalitami 

33 000,00 € 

2. vypracovanie jednostupňovej dokumentácie Vypracovaná projektová dokumentácia 

3. územné, stavebné konanie Zrealizované konanie, vydané povolenie na 
realizáciu stavby 

4. analyzovať možnosti financovania realizácie 

aktivity formou  úveru, resp. NFP 

- 

5. realizácia Rozšírený kamerový systém v obci  
Počet inštalovaných kamier 

C.2.2 Rekonštruovať 
a rozšíriť obecný rozhlas  

1. vytypovanie lokalít na rozšírenie OR Vypracovaný návrh s vytypovanými lokalitami 

33 000,00 € 

2. vypracovanie PD Vypracovaná projektová dokumentácia 

3. územné, stavebné konanie Zrealizované konanie, vydané povolenie na 
realizáciu stavby 

4. analyzovať možnosti financovania realizácie 
aktivity formou  úveru, resp. NFP 

- 

5. realizácia Rekonštruované, modernizované 
a dobudované a udržiavané zariadenie 
miestneho rozhlasu  

C.2.3 Rekonštruovať 
a dobudovať verejné 
osvetlenie  

1. vytypovanie lokalít na dobudovanie verejného 
osvetlenia 

Vypracovaný návrh s vytypovanými lokalitami 

304 000,00 € 2. vypracovanie PD Vypracovaná projektová dokumentácia 

3. územné, stavebné konanie Zrealizované konanie, vydané povolenie na 
realizáciu stavby 



4. analyzovať možnosti financovania realizácie 
aktivity formou  úveru, resp. NFP 

- 

5. realizácia Dobudované, zrekonštruované a 
modernizované verejné osvetlenie 

C.2.4 Vybudovať miestnu 
optickú sieť  

1. vytypovanie lokalít na dobudovanie optickej siete Vypracovaný návrh s vytypovanými lokalitami 

300 000,00 € 

2. vypracovanie PD Vypracovaná projektová dokumentácia 

3. územné, stavebné konanie Zrealizované konanie, vydané povolenie na 
realizáciu stavby 

5. realizácia Vybudovaná optická sieť  

C.2.5 Znížiť energetickú 

náročnosť prevádzky 
verejných budov 
a zabezpečiť 
bezbariérový vstup do 
obecných objektov 

1. vytypovanie objektov (OcÚ, Kultúrny dom, ZŠ s 

MŠ, Dom smútku, knižnica, hasičská zbrojnica, 
ostatné verejné budovy) 

Vypracovaný návrh s vytypovanými objektmi 

850 000,00 € 

2. vypracovanie PD Vypracovaná projektová dokumentácia 

3. územné, stavebné konanie Zrealizované konanie, vydané povolenie na 
realizáciu stavby 

4. analyzovať možnosti financovania realizácie 
aktivity formou  úveru, resp. NFP 

- 

5. realizácia Počet budov, v rámci ktorých boli zrealizované 
opatrenia na zníženie energetickej náročnosti  
Počet zrealizovaných opatrení  
Počet vybudovaných bezbariérových vstupov 

C.2.6 Pripraviť 

podmienky pre 
individuálnu bytovú 
výstavbu  

1. Iniciovať jednanie so súkromnými vlastníkmi 

pozemkov pre účely IBV Uskutočnené stretnutia so zápisom 

1 035 000,00 
€ 

2. Uzatvorenie zmlúv na usporiadanie pozemkov Počet uzatvorených zmlúv 

3. Vypracovanie PD na inžinierske siete Vypracovaná projektová dokumentácia 

4. Územné , stavebné konanie Zrealizované konanie, vydané povolenie na 
realizáciu stavby 

5. Realizácia inž. sietí Zrealizované inžinierske siete  

C.2.7 Pripraviť 
podmienky pre výstavbu 
nájomných bytov  

1. Vytypovať vhodné lokality na výstavbu nájomných 
bytov  Vypracovaný návrh s vytypovanými lokalitami 

 
 
700 000,00 € 

2. Vypracovať projektovú dokumentáciu  Vypracovaná projektová dokumentácia 

3. Územné, stavebné konanie  Zrealizované konanie, vydané povolenie na 
realizáciu stavby 

4. Analyzovať možnosti financovania výstavby 
(ŠFRB)  

- 

5. Realizovať výstavbu bytov  Počet zrealizovaných nájomných bytov 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Strategický cieľ: Kvalitné a zdravé životné prostredie obce, aktívni občania participujúci na jeho tvorbe a ochrane  

PRIORITA:  ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  AKTIVITY:  
UKAZOVATELE VÝSTUPU: 

FINANČNÝ 
OBJEM:  



C.3 Zachovať čisté 
a kvalitné životné 
prostredie obce 
a jej okolia, 
aktívne sa 
podieľať na jeho 
tvorbe a ochrane  

C.3.1 Upraviť malé 
vodné toky v obci  

1. vytypovanie úsekov (Pastovnícky, Krčmársky, 
Potok "Lempoš") 

Vypracovaný návrh s vytypovanými lokalitami 

2 000 000,00 
€ 

2. vypracovanie PD Vypracovaná projektová dokumentácia 

3. územné, stavebné konanie Zrealizované konanie, vydané povolenie na 
realizáciu stavby 

4. analyzovať možnosti financovania realizácie 
aktivity formou  úveru, resp. NFP 

- 

5. realizácia Počet m2 upravených vodných plôch 

C.3.2 Revitalizovať 
a upraviť verejné 

priestranstvá v obci  

1. vytypovanie lokalít na revitalizáciu Vypracovaný návrh s vytypovanými lokalitami 

2 000 000,00 
€ 

2. vypracovanie PD Vypracovaná projektová dokumentácia 

3. územné, stavebné konanie Zrealizované konanie, vydané povolenie na 
realizáciu stavby 

4. analyzovať možnosti financovania realizácie 
aktivity formou  úveru, resp. NFP 

- 

5. realizácia Počet zrevitalizovaných verejných 
priestranstiev  
Počet vytvorených oddychových zón 

C.3.3 Dobudovať 
a rekonštruovať dažďovú 
kanalizáciu  

1. vytypovanie lokalít  

5 000 000,00 
€ 

2. vypracovanie PD Vypracovaná projektová dokumentácia 

3. územné, stavebné konanie Zrealizované konanie, vydané povolenie na 
realizáciu stavby 

4. poradenstvo v oblasti financovania aktivity (napr. 
projektový manažment, úverové financovanie) 

- 

5. realizácia Dĺžka vybudovanej dažďovej kanalizácie 

C.3.4 Dobudovať 
vodovodnú, kanalizačnú 
sieť a systém domových 
ČOV  

1. vytypovanie lokalít - Podzámok (kanalizácia,  malé 
a domové  ČOV), Pastovník (kanalizácia, malé a 
domové  ČOV a vodovod) 

Vypracovaný návrh s vytypovanými lokalitami 

650 000,00 € 

2. vypracovanie PD Vypracovaná projektová dokumentácia 

3. územné, stavebné konanie Zrealizované konanie, vydané povolenie na 
realizáciu stavby 

4. analyzovať možnosti financovania realizácie 
aktivity formou  úveru, resp. NFP 

- 

5. realizácia Dĺžka dobudovaných kanalizačných vetiev 
Dĺžka dobudovaných vodovodných vetiev  
Počet domových ČOV 

C.3.5 Rekonštruovať, 
modernizovať a zvýšiť 
kapacitu ČOV  

1. vypracovanie PD Vypracovaná projektová dokumentácia 

520 000,00 € 
2. územné, stavebné konanie Zrealizované konanie, vydané povolenie na 

realizáciu stavby 

4. analyzovať možnosti financovania realizácie 
aktivity formou  úveru, resp. NFP 

- 



4. realizácia  
Zvýšená kapacita ČOV 
 

C.3.6 Vybudovať zberný 
dvor  

Analýza pripravenosti obce (projektová 
dokumentácia, príslušné povolenia na realizáciu 
projektu)  na prípravu žiadosti vzhľadom na 
podmienky výziev aktuálneho programovacieho 
obdobia,  poradenstvo v oblasti financovania aktivity 
(napr. projektový manažment, úverové 
financovanie)  

Vypracovaná analýza pripravenosti 

790 000,00 € 

Realizácia aktivity  Vybudovaný zberný dvor 

C.4 Zvyšovať 
environmentálne 
povedomie 
obyvateľov obce  

C.4.1 Zamedziť vzniku 
čiernych skládok 
a znečisťovaniu obce 
a jej okolia odpadom  

1. Pravidelné monitorovanie čistoty obce a jej okolia  Vypracované pravidelné monitorovacie správy  

- 

2. Vypracovať systém sankcií voči poškodzovateľom 
a znečisťovateľom životného prostredia v obci  

Vypracovaný systém sankcií proti 
znečisťovateľom životného prostredia 

3. Realizovať vzdelávacie a informačné kampane 
zamerané na zvýšenie environmentálneho 
povedomia občanov  

Počet zrealizovaných informačných 
a vzdelávacích aktivít 

4. Podporiť aktivity ZŠ a MŠ zamerané na zvýšenie 
environmentálneho povedomia detí a mládeže  

Počet zrealizovaných výchovných aktivít v ZŠ a 
MŠ 

C.4.2 Podporovať 
využívanie alternatívnych 
zdrojov energie vo 
verejných budovách 
a v dom+ácnostiach 

1. Podporovať a participovať na vzdelávacích 
a informačných aktivitách zameraných na využívanie 
alternatívnych zdrojov energie a participovať 
realizáciu informačných aktivít zameraných na 
využívanie OZE v obci a domácnostiach  

Počet zrealizovaných informačných 
a vzdelávacích aktivít 

 
- 

2. zabezpečiť informovanie obyvateľov obce 
o možnostiach štátnej podpory pri zavádzaní 
alternatívnych zdrojov energie v domácnostiach 

Výstupy z informačných kanálov o distribúcii 
informácii (mailové správy, letáky, informačné 
materiály) 

C.4.3 Podporovať 
zlepšenie separácie 
odpadu v domácnostiach  

1. V súlade s aktuálnou legislatívou participovať na 
informačných a vzdelávacích aktivitách s cieľom 
zvýšiť motiváciu obyvateľov obce a organizácií 
pôsobiacich v obci separovať odpad  

Počet zrealizovaných informačných a 
vzdelávacích aktivít 

 


