
 

EKONOMIKA, ROZVOJ VIDEKA, CESTOVNÝ RUCH A MODERNÁ SAMOSPRÁVA 

Cestovný ruch  

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

služieb pre CR 

Priorita: Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie atraktivity obce z hľadiska cestovného ruchu 

Špecifický cieľ: Zabezpečiť obnovu Hradu Plaveč 

Realizácia III. etapy obnovy hradu 

1.1  Zistiť možnosti financovania 

obnovy kultúrnej pamiatky  

T: každoročne 

Z: OcÚ, komisia finančná a pre správu majetku obce 

1.2 Výber koordinátora prác T: každoročne 
Z: OcÚ, komisia finančná a pre správu majetku obce 

1.3 Iniciovať spoluprácu s 

príslušnými inštitúciami (napr. 
zabezpečenie archeologického 

výskumu a pod.) 

T: každoročne 

Z: OcÚ, príslušné inštitúcie,  komisia finančná a pre správu 
majetku obce 

1.4 Spolupracovať s ÚPSVaR - výber 
zamestnancov 

T: každoročne 
Z: OcÚ, ÚPSVaR 

1.5 Realizácia stavebných prác  T: každoročne 
Z: OcÚ, zhotoviteľ, stavebný dozor  

1.6 Zabezpečiť propagáciu Hradu 

Plaveč  

T: 2016 – 2022 

Z: OcÚ , MAS, Plavečské noviny, komisia finančná a pre správu 
majetku obce 

 

Špecifický cieľ: Vybudovať oddychové zóny a ihriská (4) pri Hrade Plaveč a v obci 

Realizácia – I. etapy  

3.1 Vypracovať projektovú 

dokumentáciu 

T: 2016 – 2018  

Z: obec, projektant  

3.2 Zabezpečiť realizáciu územného 
a stavebného konania 

T: 2016 – 2018  
Z: obec, stavebný úrad 

3.3 Analyzovať možnosti 

financovania realizácie aktivity 
formou dotácie, resp. NFP 

T: 2016 – 2018  

Z: obec, porad. spoločnosť 

3.4  Realizovať vybudovanie 

oddychových zón a ihrísk  

T: 2016 – 2018 

Z: obec, zhotoviteľ, stavebný dozor  

 

Špecifický cieľ: V spolupráci s okolitými obcami, obcami MAS „Horný Šariš – Minčol“ a subjektmi 

pôsobiacimi v oblasti CR zviditeľňovať a propagovať obec 

Realizácia – I. etapy 

1.1 Vytvoriť stratégiu propagácie 

prostredníctvom vhodného 
marketingového partnera 

 

T: 2016 – 2022  

Z: obec, OcZ, OZ, komisia finančná a pre správu majetku obce 

1.2 Realizácia propagácie v zmysle 
zadefinovaných aktivít a opatrení  

T: 2016 – 2022 
Z: OcÚ, OZ, MAS, Plavečské noviny, OO CR, vybrané médiá, 

MAS, Plavečské noviny, komisia finančná a pre správu majetku 
obce 

 

Špecifický cieľ: Vypracovať štúdiu využiteľnosti územia pre oblasť cestovného ruchu (územný plán 

zóny) 

Realizácia – I. etapy 

2.1. Vytypovanie lokalít T: 2016 – 2018  

Z: obec, komisie OcZ, občania 



2.2 Výber spracovateľa štúdie 
(územného plánu zóny)  

T: 2016 
Z: obec 

2.3 Vypracovanie štúdie (územného 

plánu zóny)  

T: 2016 – 2018  

Z: obec, spracovateľ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VZDELÁVANIE, SOCIÁLNA OBLASŤ, KULTÚRA, ŠPORT,MLÁDEŽ  

Šport 

Priorita: Vytvoriť kvalitné podmienky pre rozvoj športových aktivít v obci 

Špecifický cieľ: Vybudovať exteriérové fitnes centrum 

Realizácia aktivity  

1. Pripraviť PD T: 2016 – 2018 

Z: obec, komisia sociálna, rozvoja vzdelávania, kultúry a 

športu, OZ 

2. Územné, stavebné konanie T: 2016 – 2018 

Z: obec, stavebný úrad  

3.Výber zhotoviteľa diela T: 2016 – 2018  
Z: obec  

4. Analyzovať možnosti financovania 

realizácie aktivity formou dotácie, 
resp. NFP 

T: 2016 – 2018 

Z: obec, komisia sociálna, rozvoja vzdelávania, kultúry a 
športu, OZ, porad. spoločnosť  

5. Realizácia diela T: 2016 – 2018  

Z: obec, komisia sociálna, rozvoja vzdelávania, kultúry a 
športu, OZ, zhotoviteľ, stav. dozor  

 

Kultúra  

Špecifický cieľ: Vydať monografiu obce 

Realizácia aktivity  

1.Výber spracovateľa, prekladateľa a 
vydavateľa 

T: 2016 – 2018  
Z: obec, komisia sociálna, rozvoja vzdelávania, kultúry a 

športu, OZ 

2.Realizácia diela T: 2016 – 2018  
Z: obec, komisia sociálna, rozvoja vzdelávania, kultúry a 

športu, OZ 

 

Špecifický cieľ: Rekonštruovať kultúrny dom 

Realizácia – I. etapy 

1. Pripraviť PD T: 2016 – 2018  

Z: obec, projektant, komisia sociálna, rozvoja vzdelávania, 
kultúry a športu 

2. Územné, stavebné konanie T: 2016 – 2018  

Z: obec, stavebný úrad  

3. Výber zhotoviteľa stavebného 

diela 

T: 2016 – 2018  

Z: obec 

4. Analyzovať možnosti financovania 
realizácie aktivity formou dotácie, 

resp. NFP 

T: 2016 – 2018  
Z: obec, porad. spoločnosť 

5. Realizácia stavebného diela T: 2016 – 2018  
Z: obec, zhotoviteľ, stavebný dozor, komisia sociálna, rozvoja 

vzdelávania, kultúry a športu 

 

Špecifický cieľ: Vybudovať  "Plavečskú chyžu" - centrum miestnej kultúry 

Realizácia aktivity  

1. Zabezpečiť kúpu jestvujúcej, resp. 
montovateľnej drevenice 

T: 2016 – 2018  
Z: obec, komisia sociálna, rozvoja vzdelávania, kultúry a 

športu, OZ 

2. Zabezpečiť majetkovo-právne T: 2016 – 2018  



vysporiadanie k pozemku Z: obec, komisia sociálna, rozvoja vzdelávania, kultúry a 
športu, OZ 

3. Územné, stavebné konanie T: 2016 – 2018  

Z: obec, stavebný úrad  

4. Vytvoriť koordinačný a realizačný 

tím 

T: 2016 – 2018  

Z: obec, komisia sociálna, rozvoja vzdelávania, kultúry a 
športu, OZ 

5. Zrealizovať demontáž, 

premiestnenie a montáž  drevenice 

T: 2016 – 2018  

Z: obec, komisia sociálna, rozvoja vzdelávania, kultúry a 
športu, OZ 

6. Vybaviť interiér drevenice T: 2016 – 2018  

Z: obec, komisia sociálna, rozvoja vzdelávania, kultúry a 
športu, OZ 

7. Vybaviť exteriér drevenice T: 2016 – 2018  

Z: obec, komisia sociálna, rozvoja vzdelávania, kultúry a 
športu, OZ 

8. Zabezpečiť propagáciu Plavečskej 

chyže 

T: 2016 – 2018  

Z: obec, komisia sociálna, rozvoja vzdelávania, kultúry a 
športu, OZ, Plavečské noviny  

 

Špecifický cieľ: 4. Obnoviť knižný fond obecnej a školskej knižnice 

Realizácia aktivity  

4.1 Spracovať audit  súčasného 

stavu knižného fondu, analýzu 
návštevnosti a záujmu o konkrétne 

literárne žánre 

T: 2016 – 2018  

Z: obec, komisia sociálna, rozvoja vzdelávania, kultúry a 
športu 

4.2 Realizovať obnovu knižného 
fondu obecnej a školskej knižnice 

T: 2016 – 2018  
Z: obec, komisia sociálna, rozvoja vzdelávania, kultúry a 

športu, ZŠ s MŠ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MIESTNE KOMUNIKÁCIE, DOPRAVA, TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE  

Doprava 

Strategický cieľ: Moderná, kvalitná bezpečná a zdržiavaná dopravná infraštruktúra 

PRIORITA: Dobudovať, zrekonštruovať a modernizovať prvky dopravnej infraštruktúry 

 

Špecifický cieľ: Dobudovať parkovacie miesta 

Realizácia I. etapy – lokalita pri cintoríne  

1. vytypovanie konkrétnych miest 

(OcÚ, škola, cintorín, bytové domy, 

kultúrny dom, oblasť pod hradom) 

T: 2016 – 2018  
Z: obec, komisia výstavby, pre ochranu verejného poriadku a 

životného prostredia 

2. vypracovanie projektovej 

dokumentácie 
 

T: 2016 – 2018 

Z: obec, projektant 

3. územné, stavebné  konanie 
 

T: 2016 – 2018 
Z: obec, stavebný úrad  

4. analyzovať možnosti financovania 

realizácie aktivity formou  úveru, 

resp. NFP 

T: 2016 -2018 
Z: obec, porad. spoločnosť,  komisia výstavby, pre ochranu 

verejného poriadku a životného prostredia 

Špecifický cieľ: Rekonštruovať a dobudovať miestne komunikácie  

Realizácia – I. etapy  

 
1. vytypovanie konkrétnych miest 

(rekonštrukcia 6 km, dobudovanie 2 

km) 

T: 2016 – 2018  

Z: obec,  komisia výstavby, pre ochranu verejného poriadku a 

životného prostredia 

2. vypracovanie projektovej 

dokumentácie 

T: 2016 – 2018  

Z: obec, projektant 

3. územné, stavebné konanie T: 2016 – 2018  
Z: obec, stavebný úrad  

4. analyzovať možnosti financovania 

realizácie aktivity formou  úveru, 
resp. NFP 

T: 2016 – 2018  

Z: obec, porad. spoločnosť, komisia výstavby, pre ochranu 
verejného poriadku a životného prostredia  

5. realizácia  

T: 2016 – 2018 
Z: obec, zhotoviteľ, stavebný dozor,  komisia výstavby, pre 

ochranu verejného poriadku a životného prostredia 

 

Technická infraštruktúra  

Strategický cieľ: Energeticky efektívna a moderná technická infraštruktúra vytvárajúca 

predpoklady pre bezpečný a kvalitný život a stabilizáciu obyvateľov  

PRIORITA: Dobudovať chýbajúce, obnoviť a zrekonštruovať existujúce prvky technickej infraštruktúry 

Špecifický cieľ: Vybudovať kamerový systém v obci 

Realizácia aktivity  

1. vytypovanie konkrétnych lokalít T: 2016 – 2018  
Z: obec,  komisia výstavby, pre ochranu verejného poriadku a 

životného prostredia 



2. vypracovanie jednostupňovej 
dokumentácie 

T: 2016 – 2018  
Z: obec, projektant 

3. územné, stavebné konanie 

 

T: 2016 – 2018  

Z: obec, stavebný úrad  

4. analyzovať možnosti financovania 

realizácie aktivity formou  úveru, 
resp. NFP 

T: 2016 – 2018  

Z: obec, porad. spoločnosť,  komisia výstavby, pre ochranu 
verejného poriadku a životného prostredia 

5. realizácia T: 2016 – 2018  

Z: obec, zhotoviteľ, stavebný dozor,  komisia výstavby, pre 
ochranu verejného poriadku a životného prostredia 

Špecifický cieľ: Rekonštruovať a dobudovať verejné osvetlenie 

Realizácia aktivity  

1. vytypovanie lokalít na 
dobudovanie verejného osvetlenia 

T: 2016 – 2018 
Z: obec, komisia výstavby, pre ochranu verejného poriadku a 

životného prostredia 

2. vypracovanie PD T: 2016 – 2018  
Z: obec, projektant 

3. územné, stavebné konanie T: 2016 – 2018  
Z: obec, stavebný úrad  

4. analyzovať možnosti financovania 

realizácie aktivity formou  úveru, 
resp. NFP 

T: 2016 – 2018  

Z: obec, porad. spoločnosť,  komisia výstavby, pre ochranu 
verejného poriadku a životného prostredia 

5. realizácia T: 2016 – 2018 

Z: obec, zhotoviteľ, stavebný dozor, komisia výstavby, pre 
ochranu verejného poriadku a životného prostredia 

 

Špecifický cieľ: Znížiť energetickú náročnosť prevádzky verejných budov 

Realizácia I. etapy – objekt Obecného úradu  

2. vypracovanie PD T: 2016 – 2018  

Z: obec, projektant 

3. územné, stavebné konanie T: 2016 – 2018  
Z: obec, stavebný úrad  

4. analyzovať možnosti financovania 

realizácie aktivity formou  úveru, 
resp. NFP 

T: 2016 – 2018  

Z: obec, porad. spoločnosť,  komisia výstavby, pre ochranu 
verejného poriadku a životného prostredia 

5. realizácia T: 2016 – 2018  

Z: obec, zhotoviteľ, stavebný dozor, komisia výstavby, pre 
ochranu verejného poriadku a životného prostredia 

 


