Strategická časť
Strategická časť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Oravská Polhora na roky 2015 –
2022 obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jeho vnútorných princípov a špecifík a určuje
hlavné ciele a priority ďalšieho rozvoja obce pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme
dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja v základných troch oblastiach – hospodárskej, sociálnej
a environmentálnej.
Zvolená stratégia PHSR obce Oravská Polhora 2015 – 2022 je v súlade so základnou rozvojovou
stratégiou Európa 2020, ktorou je dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu:
-

Inteligentný rast prostredníctvom efektívnejšieho investovania do vzdelávania, výskumu
a inovácií;
Udržateľný rast vďaka prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo;
Inkluzívny rast s veľkým dôrazom na tvorbu pracovných miest a zmiernenie chudoby.

Stratégia Európa 2020 pre naplnenie týchto troch priorít stanovuje päť cieľov v oblasti zamestnanosti,
inovácií, vzdelávania, zmiernenia chudoby a klímy a energetiky:
•

Zamestnanosť
▪ zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 až 64 rokov na 75 %

•

Výskum a vývoj
▪ zvýšiť úroveň investícií do výskumu a vývoja na 3 % HDP

•

Zmena klímy a energetická udržateľnosť
▪ znížiť emisie skleníkových plynov o 20 % (alebo za predpokladu širšej globálne dohody
až o 30 %) oproti úrovniam z roku 1990
▪ získavať 20 % energie z obnoviteľných zdrojov
▪ dosiahnuť 20-percentný nárast efektívnosti vo využívaní energie

•

Vzdelávanie
▪ zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10 %
▪ minimálne 40 % podiel obyvateľov vo veku 30 – 34 rokov, ktorí majú ukončené
vysokoškolské vzdelanie

•

Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu
▪ aspoň o 20 miliónov znížiť počet osôb, ktorým hrozí chudoba a sociálne vylúčenie

Zvolená stratégia zároveň plne rešpektuje strategické ciele Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR
pre Žilinský samosprávny kraj:
-

posilnenie a rozvoj inovačného potenciálu,
zhodnotenie a posilnenie vnútorného potenciálu turizmu s prepojením na ochranu a tvorbu
životného prostredia,
nadregionálna a regionálna dopravná dostupnosť a kvalita služieb s dôrazom na cezhraničnú
spoluprácu a nadregionálne väzby.

Rovnako tak PHSR obce Oravská Polhora 2015 – 2022 rešpektuje nasledovné ciele obsiahnuté v
Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014 – 2020:
1|Strana

1) Dobudovať kvalitné prepojenie kraja s európskymi dopravnými a komunikačnými sieťami,
zlepšiť kvalitu životného prostredia a zabezpečiť udržateľnosť a efektivitu využívania prírodných
zdrojov.
2) Zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky a zlepšiť podnikateľské prostredie v kraji.
3) Dosiahnuť vyššiu uplatniteľnosť ľudského kapitálu na trhu práce a sociálnu inklúziu všetkých
znevýhodnených skupín.
4) Rešpektovaním a rozvíjaním špecifických čŕt regiónov na území kraja podporovať rast ich
atraktívnosti.
Základným východiskovým predpokladom pre úspešnú rozvojovú stratégiu je existencia spoločnej vízie
o ďalšom smerovaní rozvoja svojej obce / mesta / regiónu / krajiny. Vízia je želanou predstavou
obyvateľov o budúcnosti, opisom ideálneho stavu, nie opisom cieľov. Dôležité nie je dosiahnuť ho za
desať rokov, ale mať o budúcnosti spoločnú predstavu. Vízia je nástrojom na motiváciu, no len vtedy, ak
je víziou spoločnou. Vízia je teda určitá predstava o tom ako má obec v budúcnosti vyzerať, tak aby
vytváralo čo najlepšie životné podmienky pre svojich obyvateľov a jeho návštevníkov.

Rozvojová vízia obce Oravská Polhora

„V Oravskej Polhore sa dobre žije. Obec dokáže zabezpečiť podmienky pre
kvalitný život svojich obyvateľov – ponúka široké možnosti bývania, práce a
aktívneho trávenia voľného času. Zdravotná a sociálna starostlivosť pre všetky
vekové skupiny je na vysokej úrovni a zodpovedá požiadavkám 21. storočia.
Oravská Polhora naplno využíva svoj kultúrny a prírodný potenciál v cestovnom
ruchu pri rešpektovaní zásad trvalej udržateľnosti. Mladé obyvateľstvo vytvára
dostatok hodnôt pre plnohodnotný život detí, mládeže ako aj seniorov. Rozvoj
Oravskej Polhory je vyvážený a koncepčný, racionálne využíva prírodné zdroje
a je šetrný voči životnému prostrediu“
Strategická časť PHSR vychádza z komplexnej analýzy obce. Programovú štruktúru návrhovej časti
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Oravská Polhora na roky 2015 - 2022 tvoria
strategický rozvojový cieľ, ktorý vychádza z rozvojovej vízie obce, tri prioritné oblasti, korešpondujúce
s rozvojovými politikami (hospodárskou, sociálnou a environmentálnou) so stanovenými prioritnými
cieľmi, ktoré budú naplňované prostredníctvom opatrení, aktivít, resp. konkrétnych projektov.
Štruktúra strategickej časti

Vízia
Strategický
rozvojový cieľ
Prioritná oblasť 1,2,3

Prioritný cieľ 1,2,3
Opatrenia 1.1. – n, 2.1 – n, 3.1 - n
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Rozvojová stratégia obce Oravská Polhora v štruktúrovanej podobe

Vízia obce

Strategický
rozvojový cieľ

„V Oravskej Polhore sa dobre žije. Obec dokáže zabezpečiť podmienky pre kvalitný život svojich obyvateľov – ponúka široké
možnosti bývania, práce a aktívneho trávenia voľného času. Zdravotná a sociálna starostlivosť pre všetky vekové skupiny je na
vysokej úrovni a zodpovedá požiadavkám 21. storočia. Oravská Polhora naplno využíva svoj kultúrny a prírodný potenciál
v cestovnom ruchu pri rešpektovaní zásad trvalej udržateľnosti. Mladé obyvateľstvo vytvára dostatok hodnôt pre plnohodnotný
život detí, mládeže ako aj seniorov. Rozvoj Oravskej Polhory je vyvážený a koncepčný, racionálne využíva prírodné zdroje a je
šetrný voči životnému prostrediu“
Strategickým cieľom Oravskej Polhory je zvýšiť konkurencieschopnosť obce v oblasti kvality života, rozvoja podnikania a ochrany
životného prostredia.

Prioritná
oblasť:

Prioritný cieľ:

Rozvojové
oblasti:

Prioritná oblasť:
Hospodárska politika

Prioritná oblasť:
Sociálna politika

Prioritná oblasť:
Environmentálna politika

Zvýšiť konkurencieschopnosť
hospodárstva obce založeného na
využívaní vnútorného potenciálu
územia, dobudovanej technickej
infraštruktúry, kvalitných
a dostupných služieb, rozvíjajúceho
sa cestovného ruchu a zavádzaním
inovácií vo všetkých oblastiach.

Vytvoriť podmienky pre udržateľný rozvoj
ľudských zdrojov a rast kvality života v obci pre
všetky vekové kategórie obyvateľov Oravskej
Polhory.

Znížiť nepriaznivé vplyvy ľudskej
činnosti na kvalitu životného
prostredia v obci a okolí, zabezpečiť
ochranu obyvateľov v prípade vzniku
nebezpečných udalostí z dôvodu
klimatických zmien, zvyšovať
environmentálne povedomie
obyvateľov obce.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

• Environmentálna infraštruktúra
• Odpadové hospodárstvo
• Kvalita životného prostredia a vzhľad
obce

Technická infraštruktúra
Podnikateľské prostredie
Cestovný ruch
Partnerská spolupráca
Inovácie

Školstvo
Sociálne služby
Zdravotníctvo
Ľudské zdroje
Bytová politika
Kultúra
Šport, turistika a voľný čas
Rodina, deti a mládež
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1.1) Dobudovať, modernizovať
a rozširovať dopravný systém
obce vrátane riešenia
bezpečnosti obyvateľov
a návštevníkov
1.2) Vytvárať podmienky pre rozvoj
podnikateľského prostredia
s ohľadom na tvorbu pracovných
miest
1.3) Vytvárať podmienky pre rozvoj
cestovného ruchu
Opatrenia

1.4) Podpora rozvoja informačnej
spoločnosti a efektívnej verejnej
správy
1.5) Rozvoj regionálnej, národnej
a medzinárodnej spolupráce

2.1) Podpora rozširovania a modernizácie
školskej a predškolskej infraštruktúry vrátane
materiálno-technického zabezpečenia
vzdelávacieho procesu
2.2) Podpora rozširovania a modernizácie
sociálnej infraštruktúry obce s cieľom poskytovať
komplexnú sociálnu starostlivosť pre všetky
skupiny občanov
2.3) Budovanie zdravotníckej infraštruktúry obce
s cieľom poskytovať komplexnú zdravotnú
starostlivosť pre všetky skupiny občanov
2.4) Vytváranie podmienok pre zvyšovanie
kvality ľudských zdrojov pre trh práce
s osobitným zreteľom na znevýhodnené skupiny
obyvateľov
2.5) Podpora rozširovania a modernizácie
bytového a domového fondu v obci
2.6) Vytváranie podmienok pre rozvoj kultúry,
športu, voľnočasových aktivít pre obyvateľov
a návštevníkov obce s osobitným zreteľom na
deti a mládež
2.7) Obnova a modernizácia kultúrnych,
historických a prírodných pamiatok

3.1) Realizácia aktivít a projektov
protipovodňovej ochrany obce
3.2) Skvalitňovanie a rozširovanie
systému separovaného zberu
vrátane zavádzania nových
technológií a postupov v oblosti
odpadového hospodárstva
3.3) Tvorba a úprava verejných
priestranstiev, zachovávanie
prírodných ekosystémov
3.4) Podpora a realizácia projektov na
zníženie emisií a energetickej
spotreby
3.5) Podpora a realizácia projektov na
využívanie obnoviteľných zdrojov
energie
3.6) Rozširovanie a modernizácia
infraštruktúry zásobovania
a odvádzania vôd
3.7) Zvyšovanie environmentálneho
povedomia obyvateľov obce
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Programová časť
Programová (plánovacia) časť obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie
programu rozvoja obce, t. j. obsahuje podrobnejšie rozpracovanie strategických cieľov v hospodárskej,
sociálnej a environmentálnej politike minimálne na úroveň opatrení a aktivít, ktoré sú tvorené vecne
príbuznými skupinami projektov.
Programová časť obsahuje:
• konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám,
• súbor ukazovateľov, výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt.
Programová časť PHSR je vyústením strategického plánovania. Zvolená rozvojová stratégia obce Novoť
bude naplňovaná prostredníctvom troch prioritných oblastí (politík). Rovnako tak strategický rozvojový
cieľ dosiahneme naplňovaním troch prioritných cieľov (prioritná oblasť = prioritný cieľ) v nasledovnej
štruktúre:

Strategický cieľ

Strategickým cieľom Oravskej Polhory je zvýšiť
konkurencieschopnosť obce v oblasti kvality života,
rozvoja podnikania a ochrany životného prostredia.

Prioritná oblasť: Hospodárska politika

Zvýšiť konkurencieschopnosť hospodárstva obce založeného na
využívaní vnútorného potenciálu územia, dobudovanej
technickej infraštruktúry, kvalitných a dostupných služieb,
rozvíjajúceho sa cestovného ruchu a zavádzaním inovácií vo
všetkých oblastiach.
Prioritná oblasť: Sociálna politika

Prioritný cieľ

Vytvoriť podmienky pre udržateľný rozvoj ľudských zdrojov
a rast kvality života v obci pre všetky vekové kategórie
obyvateľov Oravskej Polhory

Prioritná oblasť: Environmentálna politika

Znížiť nepriaznivé vplyvy ľudskej činnosti na kvalitu životného
prostredia v obci a okolí, zabezpečiť ochranu obyvateľov
v prípade vzniku nebezpečných udalostí z dôvodu klimatických
zmien, zvyšovať environmentálne povedomie obyvateľov obce.
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Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí
Oblasť: Hospodárska politika
Opatrenie
Číslo
opatrenia
1.1

Projekt/Aktivita

Názov

Dobudovať, modernizovať
a rozširovať dopravný systém obce
vrátane riešenia bezpečnosti
obyvateľov a návštevníkov

1.1.1

1.1.2

Rekonštrukcia bezpečnostných chodníkov popri ceste I/78
a výstavba bezpečnostných chodníkov v ceste III. triedy
a miestnych komunikáciách
Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií

1.1.3

Obnova mostov a lávok

1.1.4
1.1.5

1.1.7

Výstavba mosta cez rieku Polhoranka
Budovanie parkovísk v obci najmä v blízkosti objektov
poskytujúcich verejné služby
Modernizácia verejného osvetlenia vrátane zahusťovania
svietidiel a výstavby nových vetiev
Doplnenie dopravného značenia = zvýšenie bezpečnosti

1.1.8

Rekonštrukcia miestneho rozhlasu

1.2.1

Ukončenie ROEP

1.2.2

Realizácia jednoduchých / komplexných pozemkových úprav (po
ukončení ROEP)
Sprístupňovanie nevyužívaných budov / lokalít / zón pre rozvoj
MSP

1.1.6

1.2

Prioritná oblasť /
Rozvojová oblasť

Vytvárať podmienky pre rozvoj
podnikateľského prostredia
s ohľadom na tvorbu pracovných
miest

1.2.3

Hospodárska politika /
Technická infraštruktúra
Hospodárska politika /
Technická infraštruktúra
Hospodárska politika /
Technická infraštruktúra
Hospodárska politika /
Technická infraštruktúra
Hospodárska politika /
Technická infraštruktúra
Hospodárska politika /
Technická infraštruktúra
Hospodárska politika /
Technická infraštruktúra

Hospodárska politika /
Podnikateľské prostredie
Hospodárska politika /
Podnikateľské prostredie
Hospodárska politika /
Podnikateľské prostredie
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1.3

1.4

1.5

Vytvárať podmienky pre rozvoj
cestovného ruchu

Podpora rozvoja informačnej
spoločnosti a efektívnej verejnej
správy

Rozvoj regionálnej, národnej
a medzinárodnej spolupráce

Hospodárska politika /
Podnikateľské prostredie

1.2.4

Propagovať začínajúcich podnikateľov v rámci aktivít
propagujúcich obec doma i v zahraničí

1.3.1

Budovanie siete cyklotrás vrátane súvisiacej infraštruktúry

1.3.2

Aktívne podporovať a propagovať rozvoj populárnych zimných a letných
športov

1.3.3

Tvorba propagačných materiálov – printové, elektronické,
multimediálne

1.3.4

Vytvoriť ponuku tematických turistických trás

1.3.5

Budovanie náučných a poznávacích chodníkov

1.3.6

Rozvíjať spoluprácu s miestnymi podnikmi v oblasti služieb cestovného
ruchu

Hospodárska politika /
Podnikateľské prostredie
Hospodárska politika /
Podnikateľské prostredie
Hospodárska politika /
Podnikateľské prostredie

1.3.7

Využiť prameň slanej vody pre na rozvoj kúpeľného cestovného ruchu;
propagovať lokalitu Slaná voda ako „miesto pre oddych a zdravie“

Hospodárska politika /
Podnikateľské prostredie

1.3.8

Výstavba rozhľadní na turisticky zaujímavých miestach

Hospodárska politika /
Podnikateľské prostredie

1.4.1

Vytvorenie siete informačných kioskov

1.4.2

Budovanie kamerového a monitorovacieho systému obce

1.4.3
1.4.4

Rozširovanie funkcionalít web stránky obce vrátane
sprístupňovania nových aplikácii pre SMART zariadenia.
Budovanie siete Hotspotov

1.4.5

Digitalizácia agendy obecného úradu

1.5.1

Spoločná príprava a realizácia projektov medzinárodnej spolupráce
v oblasti kultúry, športu, cestovného ruchu, inovácií a ochrany životného
prostredia.

1.5.2

Organizovanie spoločných kultúrnych a športových aktivít,
výmenných pobytov a spoločných podujatí v rámci regionálnej,
národnej a medzinárodnej spolupráce

Hospodárska politika /
Podnikateľské prostredie
Hospodárska politika /
Podnikateľské prostredie
Hospodárska politika /
Podnikateľské prostredie

Hospodárska politika /
Inovácie
Hospodárska politika /
Inovácie
Hospodárska politika /
Inovácie
Hospodárska politika /
Inovácie
Hospodárska politika /
Inovácie
Hospodárska politika /
Partnerská spolupráca
Hospodárska politika /
Partnerská spolupráca

7|Strana

1.5.3

1.5.4

Prezentácia obce, spolkov a združení, podnikateľských subjektov
pôsobiacich v obci na kultúrnych podujatiach v partnerských
obciach a regiónoch
Zintenzívnenie spolupráce na úrovni partnerských obcí a ďalší
rozvoj partnerskej spolupráce

Hospodárska politika /
Partnerská spolupráca
Hospodárska politika /
Partnerská spolupráca

Oblasť: Sociálna politika
Opatrenie
Číslo
opatrenia
2.1

Projekt/Aktivita

Prioritná oblasť /
Rozvojová oblasť

Názov

Podpora rozširovania
a modernizácie školskej
a predškolskej infraštruktúry vrátane
materiálno-technického
zabezpečenia vzdelávacieho procesu

2.1.1

Vytvorenie kapacít jaslí

2.1.2

Pokračovanie v modernizácii objektu a areálu materskej školy I.
a II. vrátane vnútorného vybavenia vrátane rozširovania kapacít.
Pokračovanie v modernizácii budovy a areálu základnej školy I.
a II. vrátane vnútorného vybavenia vrátane rozširovania kapacít.

2.1.3

2.1.4
2.1.5

Modernizácia a rozšírenie (prístavba) telocvične vrátane jej
vnútorného vybavenia
Vytvorenie priestorov pre praktické vyučovanie na ZŠ s MŠ 130

2.1.6

Výstavba malej krytej plavárne pri ZŠ s MŠ 130

2.1.7

Výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ 481

2.1.8

Vytváranie zelených oáz pri školských areáloch.

2.1.9

Modernizácia a rozširovanie detských a športových ihrísk v rámci
areálov základných a materských škôl

Sociálna politika /
Školstvo
Sociálna politika /
Školstvo
Sociálna politika /
Školstvo
Sociálna politika /
Školstvo
Sociálna politika /
Školstvo
Sociálna politika /
Školstvo
Sociálna politika /
Školstvo
Sociálna politika /
Školstvo
Sociálna politika /
Školstvo
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2.2

Podpora rozširovania
a modernizácie sociálnej
infraštruktúry obce s cieľom
poskytovať komplexnú sociálnu
starostlivosť pre všetky skupiny
občanov

2.2.1
2.2.2

2.2.3
2.2.4
2.2.5

2.2.6
2.2.7
2.3

2.4

Vytvoriť a postup rozširovať ponuku sociálnych služieb na
komunitnom princípe
Budovanie sociálnych nájomných bytov pre začínajúce rodiny,
neúplné rodiny, rodiny zo sociálne znevýhodneného prostredia,
mladých ľudí
Budovanie sociálnych nájomných bytov pre seniorov so
zabezpečenou sociálnou starostlivosťou.
Vytváranie podmienok pre vzájomnú integráciu seniorov a detí
Podporovať vytváranie nových služieb zameraných na
predchádzanie/zamedzenie vzniku sociálneho vylúčenia
s osobitným zreteľom na mládež
Komplexná rekonštrukcia domu smútku, revitalizácia a rozšírenie
miestneho cintorína.
Výstavba nájomných bytov pre lekárov

Sociálna politika /
Sociálne služby
Sociálna politika /
Sociálne služby
Sociálna politika /
Sociálne služby
Sociálna politika /
Sociálne služby
Sociálna politika /
Sociálne služby
Sociálna politika /
Sociálne služby
Sociálna politika /
Zdravotníctvo
Sociálna politika /
Zdravotníctvo

Budovanie zdravotníckej
infraštruktúry obce s cieľom
poskytovať komplexnú zdravotnú
starostlivosť pre všetky skupiny
občanov

2.3.1

Výstavba budovy zdravotného strediska ako multifunkčného objektu
poskytujúceho zdravotnícke, ako aj komerčné služby.

2.3.2

Obstaranie moderných zdravotníckych prístrojov a zariadení

Sociálna politika /
Zdravotníctvo

Vytváranie podmienok pre
zvyšovanie kvality ľudských zdrojov
pre trh práce s osobitným zreteľom
na znevýhodnené skupiny
obyvateľov

2.4.1

Zriaďovanie chránených dielní a chránených pracovísk
zamestnávajúcich osoby so zdravotným postihnutím
Využívanie aktívnych opatrení trhu práce pre zamestnávanie ÚoZ
s osobitným zreteľom na zamestnávanie znevýhodnených ÚoZ
Podpora realizácie projektov zameraných na zosúladenie
rodinného a pracovného života
Aktívna podpora realizácie rekvalifikačných kurzov a kurzov na
zvyšovanie odborných zručností účastníkov pracovného trhu
Vytváranie sociálnych podnikov so zamestnávaním
znevýhodnených skupín UoZ

Sociálna politika /
Ľudské zdroje

2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

Sociálna politika /
Ľudské zdroje
Sociálna politika /
Ľudské zdroje
Sociálna politika /
Ľudské zdroje
Sociálna politika /
Ľudské zdroje
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2.5

Podpora rozširovania
a modernizácie bytového
a domového fondu v obci

2.5.1

2.5.2
2.6

Vytváranie podmienok pre rozvoj
kultúry, športu, voľnočasových
aktivít pre obyvateľov
a návštevníkov obce s osobitným
zreteľom na deti a mládež

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.6.7

2.6.8
2.6.9

Ukončenie ROEP a následné prevedenie Jednoduchých
pozemkových úprav pre účely riešenia vlastníckych práv
k pozemkom pre IBV
Príprava nových pozemkov vrátane infraštruktúry pre IBV
Budovanie kultúrno-športového centra ako strediska športových
a kultúrnych aktivít obce – výstavba amfiteátra, multifunkčných
športovísk s celoročným využitím, detských ihrísk, cykloparku,
vrátane riešenia prístupových komunikácií, chodníkov, parkovísk
ako aj zelene.
Postupná modernizácia a rozšírenie budovy kultúrno-športového
centra s cieľom rozšírenia ponuky služieb komunitného
charakteru
Realizácia vlastného grantového programu na podporu aktivít
detí a mladých v oblasti kultúry a športu.
Obstaranie materiálno-technického vybavenia pre organizáciu
kultúrnych podujatí v obci
Budovanie detských ihrísk rovnomerne v celej obci
Modernizácia a rozširovanie Kultúrneho domu vrátane
vnútorného vybavenia
Príprava projektu výstavby triathlonového centra vrátane
nadväzujúcej infraštruktúry – krytej plavárne, bežeckých
chodníkov a cyklotrás, umelej lezeckej steny a pod.
Príprava projektu budovania biatlonového areálu

Budovanie tratí (chodníkov) pre bežecké aktivity (vrátane
bežeckého lyžovania) v rámci katastra obce vrátane ich značenia
a ostatného príslušenstva
2.6.10 Rozširovanie siete existujúcich a budovanie nových náučných
chodníkov (vrátane cyklochodníkov)
2.6.11 Zlepšenie a obstaranie materiálno-technického vybavenia
Dobrovoľnému hasičskému zboru

Sociálna politika /
Bytová politika
Sociálna politika /
Bytová politika
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný čas

Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný čas
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný čas
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný čas
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný čas
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný čas
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný čas
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný čas
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný čas
Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný čas
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2.6.12 Podpora kultúrnych a športových aktivít
organizovanie miestnych, regionálnych
podujatí
2.6.13 Podpora kultúrnych a športových aktivít
organizovanie miestnych, regionálnych
podujatí
2.7

Obnova a modernizácia kultúrnych,
historických a prírodných pamiatok

na území obce,
a medzinárodných

Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný čas

na území obce,
a medzinárodných

Sociálna politika /
Šport, turistika a voľný čas

2.7.1

Obnova kultúrnych a historických cenných pamiatok na území obce

2.7.2

Obnova a znovuoživovanie technických pamiatok nachádzajúcich sa na
území obce s poteniciálom pre rozvoj cestovného ruchu
Podrobné zmapovanie a evidencia kultúrnych, prírodných a technických
pamiatok na území obce
Zlepšenie propagácie a zvyšovanie informovanosti o pamiatkach
nachádzajúcich sa na území obce
Výstavba kalvárie v blízkosti farského kostola

2.7.3
2.7.4
2.7.5

Sociálna politika /
Kultúra
Sociálna politika /
Kultúra
Sociálna politika /
Kultúra
Sociálna politika /
Kultúra
Sociálna politika /
Kultúra

Oblasť: Environmentálna politika
Opatrenie
Číslo
opatrenia
3.1

Projekt/Aktivita

Názov
Realizácia aktivít a projektov
protipovodňovej ochrany obce

3.1.1

3.1.2
3.2

Prioritná oblasť /
Rozvojová oblasť

Skvalitňovanie a rozširovanie systému
separovaného zberu vrátane
zavádzania nových technológií
a postupov v oblosti odpadového
hospodárstva

3.2.1
3.2.2
3.2.3

Protipovodňová ochrana – regulácia potokov, hrádzí
a poldrov (vrátane výstavby nových zariadení na
zachytávanie vody v krajine)
Realizácia protipovodňových opatrení na potokoch
v extraviláne obce
Budovanie zberných miest na separovaný odpad
Odstraňovanie nelegálnych skládok na celom území
katastra obce
Realizácia opatrení na nakladenie s BRO

Environmentálna politika /
Environmentálna infraštruktúra
Environmentálna politika /
Environmentálna infraštruktúra
Environmentálna politika /
Environmentálna infraštruktúra
Environmentálna politika /
Environmentálna infraštruktúra
Environmentálna politika /
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Environmentálna infraštruktúra

3.3

Tvorba a úprava verejných
priestranstiev, zachovávanie
prírodných ekosystémov

3.3.1

3.3.2
3.3.3
3.4

Podpora a realizácia projektov na
zníženie emisií a energetickej
spotreby

3.4.1

3.4.2
3.5

3.6

Podpora a realizácia projektov na
využívanie obnoviteľných zdrojov
energie

3.5.1

Rozširovanie a modernizácia
infraštruktúry zásobovania
a odvádzania vôd

3.6.1

3.5.2

3.6.2

3.6.3
3.7

Zvyšovanie environmentálneho
povedomia obyvateľov obce

3.7.1
3.7.2

Revitalizácia a údržba verejnej zelene v centre obce a jej
okolí vrátane úpravy okolia významných objektov (kaplniek,
kostola, cintorína, objektov spoločenského významu,
športovísk a pod.)
Úprava prírodných lokalít s využitím pre trávenie voľného
času obyvateľov a návštevníkov obce
Realizácia opatrení na ochranu a udržiavanie vzácnych
biotopov
Realizácia projektov znižovania energetickej náročnosti
verejných objektov vrátane zmien palivovej základne
s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Podpora projektov zatepľovania bytových a rodinných
domov
Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie
v rodinných a bytových
Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie vo
verejných budovách a objektoch slúžiacich na podnikateľské
účely
Rozširovanie a modernizácia existujúcej dažďovej
kanalizácie
Rozširovanie a modernizácia siete splaškovej kanalizácie
vrátane využívania alternatívnych spôsobov čistenia
splaškových vôd formou výstavby koreňových čistiarní.
Výstavba obecného vodovodu – jeho prevádzkovanie
a rozširovanie do všetkých lokalít obce
Realizácia informačných aktivít v oblasti separovaného
zberu
Informačná kampaň pre oblasť nakladania s BRO

Environmentálna politika /
Kvalita životného prostredia
Environmentálna politika /
Kvalita životného prostredia
Environmentálna politika /
Kvalita životného prostredia
Environmentálna politika /
Kvalita životného prostredia
Environmentálna politika /
Kvalita životného prostredia
Environmentálna politika /
Kvalita životného prostredia
Environmentálna politika /
Kvalita životného prostredia
Environmentálna politika /
Kvalita životného prostredia
Environmentálna politika /
Kvalita životného prostredia
Environmentálna politika /
Kvalita životného prostredia
Environmentálna politika /
Kvalita životného prostredia
Environmentálna politika /
Kvalita životného prostredia
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