
II. STRATEGICKÁ ČASŤ 

Vízia obce Plaveč do roku 2022 : 

 

Želáme si, aby obec Plaveč bola v roku 2022 : 

-atraktívna a príťažlivá z hľadiska cestovného ruchu, tradícií a miestnych zvykov  

  a športového vyžitia,  

- zaujímavá pre život mladých rodín s primeraným nárastom počtu obyvateľov, 

- s čistým životným prostredím,  

- s aktívnym verejným životom, so zapojením sa čo najväčšieho počtu obyvateľov  

  do verejnoprospešných aktivít, 

- s rozvinutou bytovou výstavbou,  

- s dobrou dopravnou dostupnosťou, 

- zaujímavá pre aktívny život seniorov,  

- bezpečná, bez vandalizmu,  

- s rozvinutým podnikateľským prostredím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A) Oblasť HOSPODÁRSKA 

Rozvoj ekonomiky, cestovný ruch, rozvoj vidieka a moderná samospráva 

Rozvoj ekonomiky, rozvoj vidieka 

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

PRIORITA A.1: Vytvoriť priaznivé podnikateľské prostredie v obci 

Špecifický cieľ A.1.1:  Podporiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu medzi samosprávou 

a podnikateľskými subjektmi v obci  

Špecifický cieľ A.1.2:  Podporovať vznik drobných podnikateľských prevádzok v obci 

CESTOVNÝ RUCH  

Strategický cieľ: Obec atraktívna pre turistov a návštevníkov s ponukou doplnkových služieb CR  

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

Špecifický cieľ A.2.1:  Zabezpečiť obnovu Hradu Plaveč  

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

Špecifický cieľ A.2.3:  Rekonštruovať a sprístupniť kaplnky (7 kaplniek) v obci pre turistov a 

návštevníkov obce 

PRIORITA A.3 : Zabezpečiť propagáciu obce ako zaujímavej a atraktívnej oblasti pre 

turistov a návštevníkov 

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

PRIORITA A.4 : Dobudovať infraštruktúru cestovného ruchu 

Špecifický cieľ A.4.1:  Vybudovať cyklotrasy a trasy typu "single track" 

Špecifický cieľ A.4.2:  Vybudovať oddychovú zónu „Verbinky“ 

Špecifický cieľ A.4.3:  Vybudovať oddychové zóny a ihriská (4) pri Hrade Plaveč a v obci 

Špecifický cieľ A.4.4:  Dobudovať hygienické zázemie pri Hrade Plaveč a vytvoriť zázemie pre 

poskytovanie služieb turistom a návštevníkom 

Špecifický cieľ A.4.5:  Vybudovať náučný chodník s tematikou zaniknutých osád s prepojením na 

Hrad Plaveč  

PRIORITA A.5 : Podporovať vytváranie služieb pre cestovný ruch v obci 

Špecifický cieľ A.5.1:  Podporovať vznik ubytovacích kapacít v obci 

Špecifický cieľ A.5.2:  Podporovať rozšírenie stravovacích kapacít v obci 

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

MODERNÁ  SAMOSPRÁVA  

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

samosprávnych činností 

PRIORITA A.6 : Zvýšiť kvalitu a dostupnosť služieb spojených s poskytovaním 
samosprávnych činností 

Špecifický cieľ A.6.1: Vytvoriť miesto prvého kontaktu na Obecnom úrade Plaveč  

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

Špecifický cieľ A.6.3: Zlepšiť technické vybavenie OcÚ 

PRIORITA A.7 : Zvýšiť informovanosť obyvateľov obce 

Špecifický cieľ A.7.1: Zriadiť obecnú televíziu 

 

 

 

 

 

 

 



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

záujmovú činnosť  

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

Špecifický cieľ B.1.2: Zlepšiť materiálno –technické vybavenie jednotlivých záujmových útvarov 

Špecifický cieľ B.1.3: Vytvárať podmienky pre spoločné aktivity detí a mládeže na pôde školy 

Špecifický cieľ B.1.4: Obnoviť knižný fond obecnej a školskej knižnice  

Špecifický cieľ B.1.5: Vybudovať detské dopravné ihrisko 

SOCIÁLNA OBLASŤ 

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

PRIORITA B.2: Zabezpečiť realizáciu práva občanov na poskytovanie sociálnych služieb 

v súlade s ich potrebami  

Špecifický cieľ B.2.1: Vybudovať denný stacionár 

Špecifický cieľ B.2.2: Podporiť zriadenie a fungovanie stanice opatrovateľskej starostlivosti  

KULTÚRA 

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

PRIORITA B.3: Podporiť rozvoj kultúrneho a spoločenského života obce  

Špecifický cieľ B.3.1: Realizovať pútavé a hodnotné kultúrne a spoločenské aktivity v obci 

Špecifický cieľ B.3.2: Vybudovať prírodný amfiteáter 

Špecifický cieľ B.3.3: Rekonštruovať kultúrny dom  

PRIORITA B.4 : Zachovávať kultúrne dedičstvo obce a regiónu 

Špecifický cieľ B.4.1: Obnoviť ľudové tradície v obci 

Špecifický cieľ B.4.2: Vybudovať  "Plavečskú chyžu" - centrum miestnej kultúry 

Špecifický cieľ B.4.3: Vydať monografiu obce 

Špecifický cieľ B.4.4: Vydať publikáciu o obci 

ŠPORT 

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

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

Špecifický cieľ B.5.1: Vybudovať exteriérové fitnes centrum 

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

Špecifický cieľ B.5.3: Zvýšiť záujem občanov o šport a pohybové aktivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
B) Oblasť ENVIRONMENTÁLNA 

 

MIESTNE KOMUNIKÁCIE, DOPRAVA, TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE  

DOPRAVA 

Strategický cieľ: Moderná, kvalitná bezpečná a zdržiavaná dopravná infraštruktúra 

PRIORITA C.1: Dobudovať, zrekonštruovať a modernizovať prvky dopravnej 

infraštruktúry 

Špecifický cieľ C.1.1: Dobudovať parkovacie miesta  

Špecifický cieľ C.1.2: Rekonštruovať  a dobudovať miestne komunikácie 

Špecifický cieľ C.1.3: Rekonštruovať  a dobudovať chodníky  

Špecifický cieľ C.1.4: Vybudovať a rekonštruovať autobusové zastávky 

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

Strategický cieľ: Energeticky efektívna a moderná technická infraštruktúra vytvárajúca predpoklady 

pre bezpečný a kvalitný život a stabilizáciu obyvateľov 

PRIORITA C.2: Dobudovať chýbajúce, obnoviť a zrekonštruovať existujúce prvky 
technickej infraštruktúry  

Špecifický cieľ C.2.1: Vybudovať kamerový systém v obci  

Špecifický cieľ C.2.2: Rekonštruovať a rozšíriť obecný rozhlas  

Špecifický cieľ C.2.3: Rekonštruovať a dobudovať verejné osvetlenie  

Špecifický cieľ C.2.4: Vybudovať miestnu optickú sieť  

Špecifický cieľ C.2.5: Znížiť energetickú náročnosť prevádzky verejných budov 

Špecifický cieľ C.2.6: Pripraviť podmienky pre individuálnu bytovú výstavbu  

Špecifický cieľ C.2.7: Pripraviť podmienky pre výstavbu nájomných bytov  

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  

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

tvorbe a ochrane 

PRIORITA C.3 : Zachovať čisté a kvalitné životné prostredie obce a jej okolia, aktívne 

sa podieľať na jeho tvorbe a ochrane  

Špecifický cieľ C.3.1: Upraviť malé vodné toky v obci  

Špecifický cieľ C.3.2: Revitalizovať a upraviť verejné priestranstvá v obci  

Špecifický cieľ C.3.3: Dobudovať a rekonštruovať dažďovú kanalizáciu  

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

Špecifický cieľ C.3.5: Rekonštruovať, modernizovať a zvýšiť kapacitu ČOV  

Špecifický cieľ C.3.6: Vybudovať zberný dvor 

PRIORITA C.4 : Zvyšovať environmentálne povedomie obyvateľov obce  

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

Špecifický cieľ C.4.2: Podporovať využívanie OZE a tzv. zelených technológií 

Špecifický cieľ C.4.3: Podporovať zlepšenie separácie odpadu v domácnostiach 

 

 


