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1 ÚVOD
Dokument „ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Niţný Kručov s výhľadom do
roku 2016 (PHSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na
napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Niţný Kručov sa uskutočňuje podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na
sociálnu, ekonomickú a kultúrnu sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre oţivenie
sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce Niţný Kručov, ktorý na základe výsledkov
ročného hodnotenia bude priebeţne aktualizovaný a doplňovaný.
Bol spracovaný na základe zákona Národnej rady SR č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja, ktorý definuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce ako strednodobý
programový dokument, obsahujúci analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, hlavné smery
jej vývoja, ustanovenie cieľov, prvoradých potrieb a úloh vo všetkých oblastiach ţivota obce.
Súčasťou programu je aj návrh jeho administratívneho a finančného zabezpečenia. Zákon stanovuje
aj úlohy, týkajúce sa vypracovávania, schvaľovania, zabezpečenia plnenia a pravidelného
vyhodnocovania predmetného programového dokumentu. Pri spracovaní programu boli
rešpektované zásady regionálnej politiky vlády Slovenskej republiky a princípy regionálnej politiky
Európskej únie zakotvené najmä v nariadení Rady (ES) č. 1266/1999 (nariadenie o štrukturálnych
fondoch).
Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce Niţný Kručov je súčasťou sústavy
základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja v Slovenskej republike. Táto sústava je
členená na strategické a programové dokumenty vypracovávané na úrovni štátu, sektorov,
samosprávnych krajov, regiónov a obcí a programové dokumenty Európskej únie (pre vyuţitie
zdrojov predvstupových a štrukturálnych fondov).
Podpora regionálneho rozvoja sa uskutočňuje v súlade s programovaním na základe :
Národný strategický rozvojový rámec 2007 - 2013.
Národného plánu regionálneho rozvoja, ktorý je základný strednodobý strategicko – plánovací
dokument na rozvoj regiónov vypracovaný spravidla na päť aţ sedem rokov. Jeho súčasťou je
Regionálny operačný program regiónu NUTS III Prešovského kraja a NUTS II Slovensko –
Východ.
Regionálneho operačného programu, ktorý je strednodobý dokument vypracovaný na úrovni
druhého stupňa podľa klasifikácie štatistických územných jednotiek. Regionálny operačný
program vypracúvajú samosprávne kraje vo vzájomnej spolupráci v rámci regiónu na úrovni
druhého stupňa podľa klasifikácie štatistických územných jednotiek (NUTS II).
Sektorového operačného programu, ktorý je strednodobý dokument vypracovaný pre vopred
určené sektory.
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja, ktorý je
strednodobý programový dokument, je v súlade s cieľmi a prvoradými potrebami ustanovenými
v národnom pláne a s podkladom na vypracovanie príslušného regionálneho operačného
programu. Jeho vypracovanie zabezpečuje samosprávny kraj.
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, ktorý je strednodobý programový
dokument spracovaný na úrovni obce.
Národná stratégia trvalo udrţateľného rozvoja / Akčný plán trvalo udrţateľného rozvoja
(NSTUR/APTUR) – ROP prostredníctvom zvyšovania kvality ţivota v regiónoch (posilňovanie
inovačných a kohéznych pólov rastu) podporuje polycentrický celoplošný rozvoj územia SR, čím
zoslabuje procesy vedúce k trvalo neudrţateľnej koncentrácií obyvateľstva do malého počtu
centier,
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001) – rozhodujúci východiskový
dokument vo väzbe na ROP, definuje štruktúru osídlenia SR a hierarchiu jeho centier a
ťaţiskových priestorov, ktoré sú východiskom pre špecifikáciu inovačných a kohéznych pólov
rastu NSRR
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Programové dokumenty Európskej únie pre vyuţitie štrukturálnych fondov tvoria:
Národný (regionálny) rozvojový plán (RDP – Regional Development Plan), ktorý je hlavným
dokumentom pre vyjednanie podpory zo Štrukturálnych fondov Európskej únie.
Rámec podpory spoločenstva (CSF – Community Support Framework), ktorý bude vytvorený na
základe Národného rozvojového plánu v spolupráci s Európskou komisiou, je hlavným
dokumentom vymedzujúcim poskytnutie podpory zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
Sektorové operačné programy (SOP – Sectoral Operation Programme), ako taktické dokumenty
vytvorené na úrovni ministerstiev, ktoré rozpracovávajú problémové celky stratégií majúcich
plošný (celoštátny) charakter, pre ktoré bude ţiadané spolufinancovanie zo zdrojov Európskej
únie.
Regionálne operačné programy (ROP – Regional Operation Programme), ako taktické
dokumenty, ktoré budú spracované na úrovni regiónov NUTS II a rozpracovávajú tie problémové
celky stratégií, pre ktoré bude ţiadané spolufinancovanie zo zdrojov Európskej únie.
Strategické usmernia Spoločenstva (SUS) – ROP odráţa 1 usmernenie SUS t.j. „urobiť Európu a
jej regióny atraktívnejším priestorom pre investície a prácu“, a súčasne 3 usmernenie SUS
t.j.„vytvorenie väčšieho mnoţstva a kvalitnejších pracovných miest“
Lisabonská stratégia/Národný plán rozvoja (LS/NPR) – ROP prispieva k zvyšovaniu
konkurencieschopnosti/atraktivity regiónov podporou rozvoja regionálnej infraštruktúry v póloch
rastu - podrobnejšie je tento súlad popísaný na národnej úrovni v rámci prílohy NSRR 7.2.3,
Jednotlivé strategické dokumenty sú vypracovávané vo vzájomnej nadväznosti a postupnosti.

Implementácia

Implementácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Niţný Kručov je zloţitý a
náročný proces. Za jeho realizáciu so zabezpečením všetkých väzieb na strategické a programové
dokumenty SR a EÚ budú zodpovední predstavitelia samosprávy obce Niţný Kručov. Návrh spôsobu
implementácie bude treba dopĺňať v súlade s organizačnou štruktúrou samosprávneho úradu, jeho
kompetenciami v nadväznosti na vývoj v oblasti legislatívy, predovšetkým v oblasti nakladania s
finančnými prostriedkami. Kaţdý s navrhovaných projektov musí obsahovať: Pri posudzovaní
jednotlivých projektov sme pouţili procesnú analýzu, ktorej hlavným cieľom bolo analyzovať proces
premeny vstupov pomocou pouţitia súboru finančných, ľudských a technologických zdrojov.
Cieľ
Jasne definovaná úloha
Finančná
náročnosť
Zdroje
financovania

Priority
obecného zastupiteľstva

Garant
spracovania

Organizácia pri realizácii

Finančné zabezpečenie

V zmysle zákona č. 503/2001 Z. z. sa financovanie regionálneho rozvoja realizuje na troch
úrovniach: Na mikroregionálnej úrovni je moţné rozvojové aktivity financovať jedine zdruţovaním
zdrojov niţšej úrovne, čiţe obcí. Zdruţenie obcí, ktorého je obec členom, nedisponuje spoločným
mikroregionálnym fondom, z ktorého by sa mohli financovať rozvojové aktivity, preto zostavenie
finančného plánu realizácie programu momentálne nie je relevantné. V súčasnej situácii je moţné
rozvojové aktivity financovať buď z rozpočtov jednotlivých obcí v prípade individuálnych projektov
alebo zdruţením financií viacerých obcí v prípade spoločných projektov. V prípade financovania
projektov majúcich význam v kontexte priorít celého kraja zohráva významnú úlohu Prešovský
samosprávny kraj a financovanie inštitúcií v jeho zriaďovateľskej kompetencii. Ďalšími doplnkovými
zdrojmi, ktoré moţno definovať na úrovni jednotlivých aktivít sú predovšetkým štrukturálne fondy
PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 - 2016
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EU. Ich vyuţitie v rámci jednotlivých aktivít je moţné stanoviť len indikatívne bez určenia výšky
poţadovanej podpory s cieľom prispieť ku koordinácií realizácie rozvojových aktivít.
- Pri zostavovaní finančného plánu a zaisťovaní finančnej podpory je potrebné zamerať sa na tie
opatrenia, ktoré sú nedostatočne podporované zo štátneho rozpočtu, alebo nie sú podporované
vôbec.
- Pri zabezpečovaní základných potrieb občanov postupuje samospráva podľa zákona číslo
369/1990 Z.z. obecnom zriadení a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
- Na plnenie svojich úloh má obec okrem finančných prostriedkov poukázaných od štátu v rámci
delimitácie k dispozícií nasledovné financie: príjmy z miestnych daní a poplatkov, zdroje
Štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci skráteného programovacieho obdobia 2004 - 2006
a programovacieho obdobia 2007 - 2013.

Zdroje a dokumenty

V súlade so snahou Slovenskej republiky o zniţovanie rozdielov na úrovni rozvoja jednotlivých
regiónov boli východiskom pri príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Niţný
Kručov nasledovné strategické dokumenty:
Na úrovni štátu
NUTS I.

Na úrovni
samosprávnych krajov
NUTS II.

Na úrovni obce NUTS V.

Podporné materiály

Pri vypracovaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Niţný Kručov boli pouţité aj
prognostické údaje vypracované Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. Hlavnou úlohou
prognostických údajov je podporiť vypracovanie tohto programu a zabezpečiť tým zvýšenie
efektívnosti procesov strategického plánovania a kvality tohto dokumentu. Toto zabezpečenie je
dané prepojením Systému strednodobého výhľadu hospodárskeho a sociálneho vývoja a vecnej
roviny strategického plánovania.

Sústava priorít NSRR 2007 - 2013
Ciele a opatrenia PHSR Niţný Kručov boli stanovené aj v súlade so sústavou priorít NSRR 2007 2013
Tab. 0A Sústava priorít NSRR pre cieľ Konvergencia
Strategická priorita
Špecifická priorita
1.1 Regionálna infraštruktúra
1. Infraštruktúra
1.2 Environmentálna infraštruktúra a ochrana ţivotného prostredia
a regionálna dostupnosť
1.3 Dopravná infraštruktúra a verejná osobná doprava

2. Znalostná ekonomika

3. Ľudské zdroje zamestnanosť, sociálna
inklúzia a vzdelávanie

Fond
ERDF
ERDF + KF
ERDF + KF

2.1 Informatizácia spoločnosti
2.2 Výskum a vývoj
2.3 Infraštruktúra vysokých škôl
2.4 Podpora konkurencieschopnosti podnikov a sluţieb najmä
prostredníctvom inovácií
2.5 Modernizácia zdravotníctva

ERDF
ERDF
ERDF
ERDF
ERDF

3.1 Moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť

ESF

3.2 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie

ESF

4. Technická pomoc (horizontálna)
Tab. 0B Sústava priorít
Strategická priorita
1. Infraštruktúra
a regionálna dostupnosť
2. Znalostná ekonomika

ERDF

NSRR pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
Špecifická priorita
Fond
1.1 Regionálna infraštruktúra
ERDF
1.2 Environmentálna infraštruktúra a ochrana ţivotného prostredia
ERDF
2.1 Informatizácia spoločnosti
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3. Ľudské zdroje zamestnanosť, sociálna
inklúzia a vzdelávanie

2.2 Výskum a vývoj
2.3 Infraštruktúra vysokých škôl
2.4 Podpora konkurencieschopnosti podnikov a sluţieb najmä
prostredníctvom inovácií

ERDF
ERDF

3.1 Moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť

ESF

3.2 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie

ESF

ERDF

Tab. 0C Horizontálne priority NSRR
A. marginalizované rómske komunity
B. rovnosť príleţitostí
C. trvalo udrţateľný rozvoj
D. informačná spoločnosť

Zoznam operačných programov NSRR
Priority NSRR sa budú implementovať cez nasledujúcich 11 operačných programov v rámci
jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ:
-

šesť operačných programov v rámci cieľa Konvergencia, z toho:
- štyri operačné programy spolufinancované z ERDF pokrývajúce celú SR okrem
Bratislavského kraja (Regionálny operačný program, OP Informatizácia spoločnosti, OP
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Zdravotníctvo)
- dva operačné programy spolufinancované z ERDF a KF pokrývajúce celú SR vrátane
Bratislavského kraja1 (OP Doprava a OP Ţivotné prostredie)

-

tri operačné programy spoločné pre obidva ciele – cieľ Konvergencia i cieľ
Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, t.j. pokrývajúce celú SR vrátane
Bratislavského kraja – jeden spolufinancovaný z ERDF (OP Výskum a vývoj) a dva z ESF (OP
Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Vzdelávanie)

-

jeden Operačný program Technická pomoc v rámci cieľa Konvergencia pokrývajúci
horizontálne aktivity, za ktoré je zodpovedný centrálny koordinačný orgán pre NSRR (príprava,
riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanosť, posilňovanie administratívnych kapacít);
aktivity finančného riadenia, ktoré zabezpečuje certifikačný orgán a aktivity súvisiace s
overovaním riadiacich a kontrolných systémov, vydávaním vyhlásení o ukončení pomoci a
kontrolou vzorkových operácií, ktoré zabezpečuje orgán auditu. Komplementárne bude v rámci
kaţdého operačného programu vyčlenená finančná alokácia na technickú pomoc vzťahujúcu sa
na špecifické aktivity príslušného riadiaceho orgánu a sprostredkovateľských orgánov pod
riadiacim orgánom;

-

jeden operačný program spolufinancovaný z ERDF v rámci
konkurencieschopnosť a zamestnanosť pre Bratislavský kraj.
Tab. 0D Zoznam operačných programov
Operačný program

1
2
3

RO

1.

Regionálny operačný program

MVRR SR

2.
3.
4.

Ţivotné prostredie
Doprava
Informatizácia spoločnosti

MŢP SR
MDPT SR
ÚV SR

5.

Výskum a vývoj 2

MŠ SR

6.
7.

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Zdravotníctvo

MH SR
MZ SR

8.

Zamestnanosť a sociálna inklúzia 3

MPSVR SR

cieľa

SO/RO prvej úrovne
regionálne SO/RO na úrovni
NUTS 2, resp. NUTS 3
Agentúra MŠ SR pre
štrukturálne fondy EÚ

Regionálna

fond
ERDF
ERDF, KF
ERDF, KF
ERDF
ERDF
ERDF
ERDF

implementačná agentúra pre
sociálnu politiku

ESF

pričom prioritné osi spolufinancované z ERDF sa vzťahujú na celú SR okrem Bratislavského kraja a prioritné osi spolufinancované z KF sa vzťahujú na celú SR
vrátane Bratislavského kraja
v oblasti výskumu a vývoja zahŕňa i cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
zahŕňa i cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
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9.

Vzdelávanie4

MŠ SR

10.
11.

Technická pomoc
Bratislavský kraj

MVRR SR
MVRR SR

Agentúra MŠ SR pre
štrukturálne fondy EÚ, MZ SR
-

ESF
ERDF
ERDF

PHSR sa skladá z hlavného dokumentu a príloh, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.
Hlavný dokument :
1. Úvod – charakterizuje PHSR-O a proces jeho tvorby
2. Základná charakteristika obce – obsahuje najdôleţitejšie charakteristické údaje podľa
jednotlivých oblastí ţivota obce.
3. Vízia obce – obsahuje stručnú charakteristiku prioritných cieľov rozvoja obce.
4. Prioritné rozvojové oblasti obce - obsahuje prioritné oblasti rozvoja obce na základe
všeobecného konsenzu.
5. SWOT analýzy - obsahuje hodnotenie jednotlivých prioritných oblastí obce z hľadiska jeho
silných a slabých stránok, príleţitostí a ohrození, poukazujúc na disparity – rozdielnosti medzi
stávajúcim vyuţitím a potenciálom rozvoja.
6. Strategické ciele rozvoja - definuje strategický zámer, jednotlivé strategické ciele rozvoja podľa
prioritných rozvojových oblastí a opatrenia na ich zabezpečenie.
7. Merateľné indikátory - monitorovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Niţný
Kručov sa vykonáva na základe súboru indikátorov priradených k jednotlivým cieľom a
opatreniam (ktoré môţu byť priebeţne konkretizované). Indikátory podporujú oprávnenosť
verejných výdavkov na jednotlivé opatrenia a zároveň preukazujú ekonomickú účinnosť
realizovaných verejných výdavkov.
8. Finančný plán programu – predstavuje predpokladaný plán realizácie programu s indikatívne
stanovenými výškami rozpočtu.
9. Zabezpečenie PHSR-O – predstavuje definovanie finančných zdrojov, ktoré budú pouţité na
realizáciu programu, ako aj stanovenie administratívnych kapacít, ktoré by mali realizáciu
programu hodnotiť, program aktualizovať, atď..
10. Monitorovanie PHSR-O – definuje subjekty poverené monitorovaním programu.
11. Záver - stručné zhodnotenie dokumentu, ktorý je otvoreným materiálom, pravidelne ročne
vyhodnocovaným a aktualizovaným.
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2 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE
Obec Niţný Kručov leţí v nive rieky Topľa v blízkosti okresného mesta Vranov nad Topľou.
Z hľadiska širších územných vzťahov je súčasťou Prešovského samosprávneho kraja.
Tab. 1 Všeobecná charakteristika obce Uhrovec.
Kód obce
Názov okresu
Názov kraja
Štatút obce
PSČ
Telefónne smerové číslo
Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok
Nadmorská výška stredu obce - mesta v m
Celková výmera územia obce [m2]
Hustota obyvateľstva na km2
ŠÚ SR

528927
Vranov nad Topľou
Prešovský
obec
093 01
057
1327
133
3 704 443
104

Nadmorská výška stredu obce je 133 m.n.m. a priemerná hustota obyvateľstva je 104
obyvateľov / km2. V porovnaní s ostatnými obcami Slovenska patrí medzi stredne aţ husto
zaľudnené obce. Celková plocha katastra je 3,7 mil. m2.
2.1 HISTÓRIA OBCE
Prvá písomná podoba obce bola v roku 1327 Cruchow.V ďalších rokoch sa vyskytovala v rôznych
obmenách a od roku 1946 aţ dodnes je to Niţný Kručov.Obec Niţný Kručov bola pradávnym sídlom
rodu Kručayovcov a od jej názvu si rod odvodil priezvisko. Tvrdí sa , ţe tento starý, významný a
široko rozvetvený rod mal zemplínsky pôvod. Prvé správy o rode sú veľmi stručné. Podľa doterajších
výsledkov bádania najstarší známy člen rodu bol Juraj Kručay (Crucho). Majetkové pomery a
zloţenie obyvateľstva v roku 1549 v Niţnom Kručove (Crwhov) vyzeralo takto: obec vlastnil
Barnabáš Kručay(Crucyo), Benedikt Nádfey a Juraj Báthori. Obyvateľstvo tvorili poddaní, ďalej
ţeliary, panskí sluhovia, kováč, mlynár, armalisti, nájomníci a pastieri. V roku 1654 bol ako jediný
zemepán zaznamenaný Juraj Kručay II. Počas vyhotovenia súpisu šľachticov v rokoch 1754-1755
patril Niţný Kručov do Šarišskej stolice. Muţská vetva rody Kručayovcov vymrela na konci 19.
storočia. Pokračovateľmi rodu po ţenskej vetve ako aj majiteľmi obce sa stali Sogéniovci. V období
prvého sčítania ľudu v roku 1787 mala obec 38 domov a 305 obyvateľov. V roku 1828 vala obec 51
domov a 384 obyvateľov. Najpodrobnejšie sčítanie ľudu a hospodárskych zvierat sa uskutočnilo v
rokoch 1869-1870. Počet všetkých budov bol 46, z toho 1 verejná budova a 1 kostol. Počet
obyvateľov bol 301. Z pohľadu konfesijného rozdelenia obyvateľstva Niţného Kručova môţeme
konštatovať, ţe väčšina
obyvateľstva sa ako v minulosti, tak aj v prítomnosti hlási k
rímskokatolíckemu náboţenstvu. V priebehu minulých storočí tunajšia fília patrila k rímskokatolíckej
farnosti vo Vranove O stáročných tradíciách rímskokatolíckej viery svedčí aj fakt z roku 1327, ţe v
obci existovala kaplnka či kostolík „ beate Katherine virgilis „ (svätej Kataríny). Kanonická vizitácia z
júna 1773 spomína v Niţnom Kručove kostol, ktorý bol vo veľmi zlom stave. Na začiatku 20.
storočia sa Niţného Kručova bolestne dotkli udalosti prvej svetovej vojny. Po jej skončení sa ţivot
dostával do normálnych koľají. V hospodárskom ţivote obce dominovalo poľnohospodárstvo. Niţný
Kručov bol oslobodený Sovietskou armádou dňa 18.1.1945. Hneď po oslobodení sa začalo s novou
výstavbou obce. Počiatky zakladania JRD boli v obci rušné. JRD bolo zaloţené aţ v jari 1972.
Nefungovalo dlho , v septembri 1972 došlo k zlúčeniu JRD Niţný Kručov a JRD Komárany. V r. 1990
vznikla samospráva obce a obecný úrad. Za Slovenského štátu neexistovala obci škola. Deti putovali
v rokoch 1904-1945 kaţdý deň do Komáran. Po oslobodení v roku 1946 bola zriadená v obci
jednotriedna národná škola.
V rokoch 1974-1975 sa v Niţnom Kručove dokončila v akcii „Z“ nová škola. V tejto budove boli
umiestnené miestny národný výbor, kultúrna miestnosť a základná škola
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2.2 PRÍRODNÉ POMERY
Vymedzenie územia, geografická poloha
Stred dnešnej obce Niţný Kručov sa nachádza 138 metrov nad morom a chotár sa nachádza v
nadmorskej výške cca. 130-250 metrov nad morom. Najvyšším vrchom v obci je Chrasť, ktorý je
alokovaný severovýchodne od intravilánu obce. Jeho nadmorská výška činí 280,3 m.n.m.. Obec leţí
v severnej časti Východoslovenskej pahorkatiny. Zo severu chotár obce ohraničuje Beskydské
Predhorie. Chotár je prevaţne odlesnený a je umiestnený na nive rieky Topľa. Pôda v okolí obce
patrí svojim zloţením ku nivným pôdam - fluvizeme. Katastrálne územia obce hraničí s katastrami
obce Komárany a z výchdonej strany s okresným mestom Vranov nad Topľou.
Geologická stavba, geologický vývoj

Geologický vývoj - Paleogén, neogén a kvartér

Širšie okolie obce je charakteristické dvomi hlavnými geologickými jednotkami - paleogénom a
flyšovým pásmom. Vnútrohorský paleogén, nazývaný aj centrálno-karpatský flyš, vznikol v moriach
starších treťohôr, v kotlinách a depresiách Centrálnych Západných Karpát. Z jeho rozšírenia vyplýva,
ţe oblasť Centrálnych Západných Karpát sa po vyvrásnení v kriede stala pahorkatinou, ktorú
v paleogéne zaplavilo znovu more zo severu. Preto spodnú časť paleogénnych sedimentov často
tvoria transgresívne zlepence. Z nich sú najznámejšie súľovské zlepence, ktoré sa takmer výlučne
skladajú z okruhliakov vápencov a dolomitov. Nad zlepencami a často i v nich sa nachádzajú vloţky
numulitových vápencov a pieskovcov. Neskôr v paleogéne aj tu začína pôsobiť flyšová sedimentácia
a usadzujú sa ílovce a vápnité pieskovce, ktoré sa mnohonásobne striedajú. Vrstvy bývajú porušené
spravidla len zlomami a nie sú tu vyvinuté príkrovy tak ako vo flyšovom pásme.
Koncom paleogénu poslednými vrásovými pohybmi sa vyvrásnilo flyšové pásmo, ktoré bolo
vyzdvihnuté nad morskú hladinu a pripojené k spevnenej jednotke Centrálnych Západných Karpát.
Počas neogénu sa tieto vyzdvihovali vo forme megaantiklinál a hrástí. V ich predpolí vznikla úzka
klesajúca zóna - čelná karpatská predhlbeň. Okrem predhlbne prenikalo do oblasti Karpát od juhu
neogénne more, pričom jeho pobreţie a existencia sa často menili. Moria sa postupne vysladzovali,
menili sa na panvy, jazerá a lagúny so sladkou vodou. V mladšom neogéne - pliocéne väčšina má uţ
sladkú vodu. V panvách sa usadzovali teda morské, neskôr sladkovodné usadeniny mechanického,
chemického, čiastočne aj organogénneho pôvodu. Koncom neogénu jednotlivé panvy zanikali
v súvislosti s tektonickými pohybmi, klimatickými zmenami a vznikom riečnej siete. V určitých
centrách sa začala aktivizovať vulkanická činnosť, ktorá spôsobila usadzovanie aj pyroklastického
materiálu za vzniku vulkanogénno-sedimentárnych hornín (tufitov).
V neogéne sa nasunuli posledné príkrovy flyšového pásma na okraj čelnej predhlbne, vyplnenej
sedimentami. Neogénne sedimenty sa vyskytujú v Západných Karpatoch v tzv. vonkajších a
vnútorných panvách. V období štvrtohôr (kvartér) je uţ územie súšou. Všetky jazerá a panvy sa
vysladili a začal sa vývin riečnej siete, podobný dnešnému. Vznikali riečne usadeniny, modelovali sa
svahy pohorí, vznikali rôzne tvary dolín. Pre vznik sedimentov a modeláciu povrchu bolo dôleţité
kolísanie podnebia, zapríčinené ľadovými dobami - glaciálmi (biber, donau, günz, mindel, riss a
würm), ktoré sa striedali s medziľadovými dobami - interglaciálmi. Počas glaciálov vznikali
vysokohorské ľadovce vo vyšších polohách Západných Karpát, ktoré zanechali na našom území
sedimenty (morény, fluvioglaciálne sedimenty) a zároveň aj stopy eróznej činnosti (trógy, kary a
pod.). Prebiehala tieţ intenzívna eolická (veterná) činnosť, ktorá sa prejavila v níţinných oblastiach
usadzovaním pieskov a spraší (Východoslovenská níţina).
Tektonickými pohybmi pri výzdvihu pohorí sa zvýšila erózna činnosť riek a aktivizovali sa svahové
procesy (soliflukcia - tečenie pôdy, gravitačné pohyby) za vzniku svahových sedimentov.
K organickým sedimentom kvartéru patria rašeliny (slatinné, vrchoviskové) vytvorené z rastlinných
zvyškov vo vlhkom prostredí, ktoré znemoţňovalo ich rozklad (Východoslovenská níţina a inde.).
Významnými kvartérnymi sedimentami sú aluviálne štrkopieskové náplavy riek, tvoriace sa
v najmladšom období kvartéru - holocéne. Nad nimi sa nachádzajú ešte pleistocénne terasové
sedimenty riek (štrkopiesky).
Po vyvrásnení Centrálnych Západných Karpát sa uţ počas kriedového obdobia, ale najmä
v paleogéne vytvorila v ich predpolí predhlbeň geosynklinálneho charakteru. Podmorskými chrbtami
a valmi bola rozčlenená na niekoľko sedimentačných priestorov a jedným mohutným pozdĺţnym
prahom na dve základné sedimentárno-tektonické jednotky: vonkajšiu (krosnenskú) a vnútornú
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(magurskú). Celá oblasť mala poklesávajúci charakter a bola ovplyvňovaná zemetrasnými otrasmi,
ktoré spôsobovali zvírenie nespevneného klastického materiálu, hromadiaceho sa na jej dne. Tento
sa v podobe kalových prúdov dostával do centrálnych častí panvy, kde sa ukladal a spevňoval.
Sedimentáciu ovplyvňovali časté podmorské zosuny. Tak sa usadzoval mohutný vrstevný komplex
(5-7 km), v ktorom sa mnohonásobne striedali najmä ílové bridlice, pieskovce a zlepence vo vrstvách
a polohách rôznej hrúbky (od niekoľkých cm do niekoľko desiatok metrov). Uvedený vývoj sa
označuje ako flyšový (nem.. fliessen = tiecť).
Ţiadna z tektonických jednotiek flyšu sa dnes nenachádza vo svojom pôvodnom sedimentačnom
priestore. Všetky boli prevrásnené a pri vzniku príkrovov presúvané na sever po paleogéne a
v neogéne. V obidvoch základných flyšových jednotkách vystupujú ílovce, pieskovce, sliene, íly,
zlepence, slieňovce, slienité vápence.

Geologická stavba

Geologická stavba v širšom okolí obce je prezentovaná externidmi Západných Karpát. Externidy
Západných Karpát predstavujú ich vonkajšie zóny, situované najsevernejšie. Ich charakteristickou
črtou je prevaţne flyšová povaha mezozoických a paleogénnych formácií, prakticky úplná
neprítomnosť predmezozoických súvrství a len nepatrné rozšírenie popríkrovového pokryvu. Na
východ pokračujú mohutným oblúkom cez Poľsko a východné Slovensko neprerušene aţ do
Východných Karpát. Externidy boli zvrásnené počas sávskej a štajerskéj fázy alpínskeho vrásnenia a
zahrňujú čelnú karpatskú predhlbeň a flyšové pásmo.
Flyšové pásmo predstavuje mohutnú zónu budovanú súvrstviami kriedy a najmä paleogénu vo
flyšovom vývoji (striedanie ílovitých bridlíc a drobových pieskovcov), ojedinele v ňom vystupujú
šošovky jurských vápencov. Flyšové pásmo bolo vo forme superficiálnych príkrovov presunuté počas
sávsko - štajerských pohybov na predpolie reprezentované Českým masívom a Sliezskou platformou.
Ich podloţie nie je dnes objasnené. Informácie o pôvodnom flyšovom substráte sú len z valúnových
analýz brekcií a zlepencov vrchnej kriedy a paleogénu, ktoré boli derivované z vyzdvihnutých zón
(kordiliér). Tieto mali kontinentálny alebo prechodný typ kôry. O prítomnosti subdukovanej
oceanickej kôry máme len nepriamé dôkazy (nap. ofiolitový detrit vo flyšových pieskovcoch). Externé
časti flyšových príkrovov boli nasunuté na Karpatskú predhlbeň. Sedimentačný priestor flyšového
pásma predstavoval členitý bazén, ktorý sa vyvíjal na subdukujúcom okraji severoeurópskej
platformy.
Pôdne pomery
Vývoj pôd z genetickej a druhovej stránky je významne ovplyvňovaný ostatnými prvkami
fyzikálno-geografického prostredia, t.j. substrátom reliéfom, klímou a dnes aj antropogennými
zásahmi do pôdy. Keďţe je kataster obce alokovaný v nive rieky Topľa, dominantným typom
tunajších pôd sú fluvizeme. Fluvizeme sú mladé, dvojhorizontové A-C pôdy, vyvinuté výlučne
z holocénnych fluviálnych, t.j. aluviálnych a proluviálnych silikátových a karbonátových sedimentov
(alúviá tokov, náplavové kuţele). Sú to pôdy v iniciálnom štádiu vývoja s pôdotvorným procesom
slabej tvorby a akumulácie humusu, pretoţe tento proces je, resp. v nedávnej minulosti bol
narúšaný záplavami a aluviálnou akumuláciou. Pre fluvizeme je typická textúrna rozmanitosť, rôzna
minerálna bohatosť a rôzne vysoká hladina podzemnej vody, s následným vplyvom na vývoj
ďalšieho, glejového G-horizontu.
Fluvizeme sú teda pôdy so svetlým, plytkým (tzv. ochrickým) Ao-horizontom zriedkavo
presahujúcim hrúbku 0,3 m, ktorý prechádza cez tenký prechodný A/C-horizont priamo do litologicky
zvrstveného pôdotvorného substrátu, C-horizontu. V typickom vývoji môţu byť v profile náznaky
glejového G-horizontu (glejový oxidačný Go-horizont a glejový redukčno-oxidačný Gro-horizont), čo
znamená, ţe hladina podzemnej vody je trvalo hlbšie ako 1 m.
Hydrologické pomery
Okres Vranov má zaujímavú riečnu sieť, ktorá vznikla po ústupe mora a vzniku súše. Dnešné
povrchové vody odvádzajú z okresu dva hlavné toky, do ktorých ústi viacero obojstranných prítokov.
Územie patrí dvom povodiam: Tople na západe a Ondavy na východe. Oba toky sú alochtónne,
prameniace v Čergove (Topľa) a v Nízkych Beskydách (Ondava). Z ďalších väčších alochtónnych
tokov tvoriacich prítoky Tople a Ondavy spomenieme ešte Oľku, ústiacu do Ondavy zľava.
Ostatné toky pramenia na území okresu a ústia do uţ spomínaných hlavných tokov. Priamo
katastrom obce preteká rieka Topľa. Riečna sieť Tople vytvára na území výraznú asymetrickú
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textúru, keď väčšina prítokov ústi z pravej strany. Z ľavej strany v priestore Nízkych Beskýd ústi do
Tople iba Voľanský potok a niekoľko malých potokov medzi Hanušovcami a Vranovom, z ktorých
najväčší je Mernícky potok. Z pravej strany ústi do Tople viacero tokov väčšinou prameniacich v
Slanských vrchoch. Z nich treba spomenúť Hermanovský potok, Slaný potok, Zamutovský potok,
Lomnicu a Oľšavu. Povodie Ondavy v priestore okresu má rovnako asymetrickú textúru, no s
výrazným podielom ľavostranných prítokov. Z pravej strany ústia menšie toky, najväčšie z nich sú
Syrový potok, Suchý potok a Kvakovský potok. Najväčším ľavostranným prítokom je Oľka s
pravostrannými Sitničkou a Ondalíkom a Ondavka. Do povodia Tople patrí väčšia časť plochy okresu.
Z geomorfologických celkov sem patrí Ondavská vrchovina, Beskydské predhorie, a severná časť
Východoslovenskej níţiny.
Najznámejšie minerálne pramene v okrese sú v Bystrom a v Novej Kelči. Hojne vyuţívané
obyvateľstvom zo širokého okolia. Minerálne pramene okrem uţ spomenutých, väčšinou iba
miestneho významu, prípadne dnes uţ zaniknuté, sú v Ďapalovciach, Matiaške, Vyššej Sitnici, Ruskej
Porube vo flyšovom a bradlovom pásme Nízkych Beskýd, ďalej v Soli, Čakľove, Hencovciach,
Kamennej Porube, Rudlove, Hlinnom a Davidove v neogéne Východoslovenskej níţiny, v Pavlovciach,
Petrovciach a Hermanovciach v neovulkanitoch Slanských vrchov. Minerálne vody majú rôzne
chemické zloţenie a obsah minerálnych látok a plynov. Často sú reliktné morského pôvodu, najmä
vo flyši, a časť je viazaná na neovulkanickú štruktúru Slanských vrchov. Okrem týchto prameňov sú
zmienky ešte o minerálnych prameňoch v Niţnom Hrabovci, Podčičve, Vranove a inde.
Klimatické pomery
Záujmové územie patrí podľa klimatickej klasifikácie do mierne teplej a mierne vlhkej klimatickej
oblasti. Jej základnou charakteristikou je viac ako 50 letných dní v roku a priemerná júlová teplota
vzduchu od 18 do 20,5 °C. Pri tvorbe teplotných pomerov sa popri slnečnom ţiarení a cirkulačných
vplyvov uplatňuje hlavne nadmorská výška, tvárnosť a expozícia reliéfu. Najteplejším mesiacom roka
je júl, ktorého priemerná teplota je 19,5 °C. Najchladnejším mesiacom roka je január s priemernou
teplotou - 1 aţ - 4°C. Na juţne orientovaných svahoch s malým zastúpením stromovej zelene bývajú
priemerné denné teploty vzduchu o 2-3 °C vyššie ako v ostatnej časti kotlín. V hustých lesných
porastoch je denný priebeh teploty vzduchu vyrovnanejší ako na pasienkoch alebo v lesostepiach.
Relatívna vlhkosť vzduchu má v podstate opačný ročný chod ako jeho teplota. Najvyššie hodnoty
sú v zimných mesiacoch s maximom v decembri, najniţšie v apríli a máji. Za ustáleného jasného
počasia býva v priemere relatívna vlhkosť na planinách o 5 aţ 10 % niţšia ako v dolinách, pri
veternom počasí to býva opačne. V období dlhšie trvajúceho výsušného počasia sa tým rýchlo
vysušuje pôdny horizont a následkom toho môţu odumierať asimilačné orgány menej odolných
druhov rastlín. Pôdna vlhkosť má v priebehu vegetačného obdobia klesajúcu tendenciu.
Zráţky majú značnú závislosť na nadmorskej výške. V ročnom chode najvyššie úhrny zráţok
pripadajú na letné mesiace. Maximum zráţok pripadá na mesiac jún. Minimum zráţok pripadá na
január. Ročný úhrn zráţok sa pohybuje okolo 530 aţ 700 mm na níţine a 700 aţ 1 000 mm v
pohoriach. Zráţky sú veľmi variabilné a v jednotlivých rokoch sa dosť odchyľujú od dlhodobého
priemeru. Snehová pokrývka sa objavuje pribliţne v polovici novembra a trvá do tretej dekády
marca, avšak počas zimy je dosť nestála.
Ročný priebeh oblačnosti má klesajúci trend od januára do septembra, ktorý sa tieţ vyznačuje
najväčším počtom jasných dní. Najoblačnejším mesiacom je december.
Rastlinstvo a ţivočíšstvo

Rastlinstvo

Z drevín sa tu vyskytujú vŕby, jelše, topole, brezy a jasene. Zo vzácnych rastlinných druhov tu
registrujeme leknovec štitnatý, ţerušnicu málokvetú, truskavec obyčajný, korunku strakatú, jesienku
obyčajnú, bleduľu jarnú. Na slaniskách rastie palina prímorská, astra soľomilná, skorocel prímorský a
ďalšie halofytné druhy. V nadmorskej výške nad 700 m sa miestami vyskytuje jedľa biela, smrek a
borovica.
Severná časť Zemplína patrí do východokarpatskej botanickej oblasti. Doliny a erózne brázdy sú
zväčša bez lesnej pokrývky. V najniţších polohách vrchov je dubový les, v celej oblasti však prevláda
buk. Miestami je primiešaná jedľa a borovica. Lesy sú známe bohatým výskytom húb. Medzi vzácne
druhy rastlín patría: iskerník karpatský, zvonček jedľový, perovník pštrosí, horec luskáčovitý,
poniklec obyčajný, scila dvojlistá východná.

PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 - 2016

1
2

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE NIŽNÝ KRUČOV

Ţivočíšstvo

Početné rozšírenie hmyzu často nevplýva najpozitívnejšie (muchy, komáre, ovady, včely, osy,
mravce...). V hornej časti regiónu charakterizujú územie mlok veľký, salamandra škvrnitá, jašterica
ţivorodá, sova dlhochvostá, pôtik kapcavý, ďubník trojprstý. Zo vzácnych druhov dravcov sa tu
nachádza orol krikľavý, včelár obyčajný, haja tmavá, bocian čierny, tesár čierny, orešnica perlavá,
jariabok hôrny. Z cicavcov tu ţije vlk obyčajný, rys ostrovid, mačka divá, kuna, lesná, kuna skalná,
jeleň karpatský, srnec hôrny. Z vodného a brodivého vtáctva stojí za pozornosť pomerne početná
populácia kolónia volaviek popolavých v povodí Ondavy. Pri vode ţije aj bobor vodný. Ďalšie cicavce
ako, los mokraďový, zubor európsky, medveď hnedý. Územie je zaujímavé aj pre entomológov s
výskytom mnohých vzácnych druhov. Územie je tieţ významné biotopmi všetkých skupín ţivočíchov.
V okrese sú známe viaceré lokality vzácnych rastlinných druhov, starých pamätných stromov a
vzácnych ţivočíchov, napr. netopiere a pod. Za chránené územia sú navrhnuté viaceré lokality v
Nízkych Beskydách.
Ţivočíšstvo Vranovského okresu je súčasťou zoocenóz východného Slovenska. Sú tu zastúpené
zoocenózy charakteristické pre Východoslovenskú níţinu - časť rovinatú, prechodné zoocenózy
charakteristické pre pahorkatiny a konečne pre horskú oblasť Slanských vrchov a Nízkych Beskýd.
Špecifické biotopy boli vytvorené antropogénne, napr. v oblasti vodnej nádrţe Domaša, rybníka pri
Továrnom, v opustených banských dielach a pod.
Doposiaľ sa venovala pozornosť hlavne výskumu stavovcov, preto sa v charaktere ţivočíšstva
Vranovského okresu zmienime iba o tejto skupine. Relatívne dobré sú poznatky o rozšírení rýb v
tokoch Ondavy, Tople a ich prítokoch, ako aj vo vodnej nádrţi Domaša. Sú tu zastúpené mreny,
jalce, slíţ obyčajný, lopatka dúhová, pĺţ obyčajný, šťuka obyčajná, kapor, vzácne druhy, ako hrúz
dlhofúzy, hrúz Kesslerov, hrúz bieloplutvý, kolok malý, plotica obyčajná, úhor riečny. Na prítokoch sú
známe pstruhy, sivoň americký, čerebľa potočná. V Domaši bol nasadený kapor, šťuka, zubáč, hrča,
lieň a iné druhy.
Z obojţivelníkov sú okrem beţných druhov známe rosnička zelená, mloky a salamandra škvrnitá,
z plazov uţovka, vretenica, slepúch, jašterica a pod. Najbohatšou skupinou sú vtáky.
Z vodných, najmä v priestore Domaša, sú to kačice, divá hus, chochlačky, lyska čierna, sliepočka
vodná, čajky, čoríky, rybár, potápky atď. V pobreţných pásmach sa vyskytujú kulík riečny, kulík
piesočný, kaluţiačik močiarny, kaluţiačik malý atď. V trávnatých porastoch hniezdi močiarnica
mekotavá. V období jarných a jesenných ťahov sú na Domaši prítomné divé husi, volavky, orliak
morský, bučiak veľký, brehár obyčajný, breháriky, potápači, zriedkavo aj bocian čierny a mnoho
iných vzácnych druhov. Z cicavcov sú v oblasti Domaša prítomné dulovnica obyčajná, dulovnica
menšia, ondatra piţmová, vydra riečna a iné, v juţnej časti okresu včelárik zlatý, kúdelnička luţná.
Na poliach, lúkach a pasienkoch sú vzácne krakľa belasá, sokol, dudok, vlha. V Slanských vrchoch a
Nízkych Beskydách v lesnom pásme sú orol kráľovský a skalný, orol krikľavý, hadiar krátkoprstý,
haja červená, haja tmavá, včelár, rys skalný, sova, výr skalný, bocian čierny, krkavec a iné. Ďalej sa
tu vyskytujú rys ostrovid, vlk, jeleň, diviačia a srnčia zver, jazvec, kuna lesná, kuna skalná, líška,
tchor, lasice, veverice, plch. Z drobných cicavcov boli zistené piskor obyčajný, piskor malý, jeţ, krt,
ryšavka, hrabošík podzemný a iné.
2.3 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Elektrifikácia obce
V súčasnosti je hlavným napájacím bodom pre zásobovanie riešeného územia obce elektrickou
energiou je z hľadiska širších územných vzťahov elektrická rozvodná a transformovňa Rz 110/22 kV
vo Vranove nad Topľou. Z tejto rozvodne a transformovne sú vyvedené 22 kV distribučné linky v
smere do záujmového a riešeného územia. Distribučné vedenia 22 kV slúţia pre rozdelenie
elektrickej energie z nadradenej sústavy. Z tohto VN 22 kV vzdušného vedenia sú zrealizované VN
22 kV vzdušné prípojky, pre zásobovanie elektrickou energiou vonkajších stoţiarových trafostaníc
obce Niţný Kručov s prevodom 22 kV/0.4 kV.
Trafostanice sú pripojené VN 22 kV vzdušnými prípojkami z distribučnej linky. Jednotlivé
trafostanice v obci Niţný Kručov sú určené pre zásobovanie obce. Pri súčasnej potrebe elektrickej
energie na úrovni DTS vykazujú ešte dostatočnú kapacitu. Dôleţitú úlohu tu taktieţ zohráva kapacita
prenosových moţností VN a NN vedení (dĺţky a prierezy jednotlivých vedení a stupeň ich zaťaţenia).
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Tieto trafostanice slúţia taktieţ pre technicko - komunálnu vybavenosť a ich výkonové zaťaţenie je
premenlivé v závislosti na sezónnosti odberu a ročnom období.
Sekundárne rozvody NN sú prevedené systémom napätí 400/230V. Rozvody sú prevedené
vonkajšími vzdušným vedeniami NN a to holými vodičmi s prierezom AlFe na betónových a
drevených podperných bodoch spolu s rozvodom verejného osvetlenia, ktorý je prevedený vodičom
AlFe. Svietidlá sú v prevaţnej miere výbojkové, osadené na podperných bodoch spolu s NN
rozvodom. Spínanie verejného osvetlenia je centrálne prostredníctvom impulzných káblov cez RVO
pri trafostaniciach. Niektoré NN sekundárne vývody zo stoţiarových trafostaníc do centier spotreby
sú vyvedené prostredníctvom závesných káblov po stoţiaroch NN sekundárnej vzdušne siete.
Vzdušná NN sekundárna sieť a sieť VO (verejného osvetlenia) je v niektorých častiach obce
značne preťaţená a fyzicky zastaraná, kde sa vyskytuje mnoţstvo porúch.
Zásobovanie teplom
Plynofikácia obce, umoţnila vyuţívať zemný plyn naftový na vykurovanie v celom zastavanom
území obce. Vzhľadom k tomu, ţe riešené územie vykazuje nízku koncentráciu potrieb tepla, čo
súvisí s hustotou osídlenia a charakterom obytnej zástavby (väčšinou samostatné rodinné domy) a
občianskej vybavenosti v obci, zásobovanie bytovo-komunálnych objektov teplom je v súčasnosti
prevádzané prevaţne na báze zemného plynu naftového. Vo výrazne menšom podiely je na
vykurovanie pouţívaná ako médium elektrická energia a tuhé palivá, ktoré sú spaľované v domových
blokových kotolniach a individuálnych zdrojoch tepla.
Pri riešení spôsobu zásobovania teplom v riešenom území bude potrebné vychádzať z prioritných
funkcií obce, ktorými sú obytná funkcia. Zachovanie čistoty ovzdušia v celom území si vyţaduje
pouţitie ušľachtilých médií akými sú zemný plyn a elektrická energia. Postupne je potrebné nahradiť
všetky zdroje tepla so spaľovaním tuhého paliva novou technológiou, ktorá vyuţíva ekologické druhy
palív. V zastavanom území obce pouţívať v maximálnej miere pre vykurovanie zemný plyn.
Zásobovanie pitnou vodou
Zásobovanie obce pitnou vodou zabezpečuje skupinový vodovod. VOdovodná sieť je vybudovaná
na 50 %. Obyvatelia majú k dispozícii aj vlasnté studne, ktoré však nevyhovujú z hľadiska
hygienických podmienok.
Odvádzanie a zneškodňovanie splaškových odpadových vôd
V obci sa nenachádza verejná splašková kanalizácia s ČOV. V území bez kanalizácie sú splaškové
vody akumulované v individuálnych ţumpách a septikoch. Riešenie problémov v odvádzaní a
zneškodňovaní odpadových vôd je závislé na finančných prostriedkoch, ktoré obec nemá k dispozícii.
Zásobovanie plynom
Obec Niţný Kručov je plošne plynofikovaná. Distribučný systém plošného zásobovania pivnom v
obci je zrealizovaný ako strednotlakový rozvod s prevádzkovým tlakom do 100 kPa. Strednotlakové
rozvody plynu sú prevedené z oceľových bezošvých rúr hladkých spojovaných V - zvarom od DN 50
do D 150. Trasa hlavného STL rozvodu je uloţená v miestnej komunikácií po celej dĺţke trasy a STL
rozvod je zrealizovaný v jednotlivých uliciach o priereze DN 50 aţ DN 150, čím sú vytvorené
podmienky pre pripojenie všetkých rodinných domov a občianskej vybavenosti podľa individuálnych
poţiadaviek obyvateľov obce a jednotlivých podnikateľských subjektov.
Rozvodná a distribučná strednotlaková sieť v obci má v podstate dobudované uličné rozvody.
Ďalší rozvoj plynovodnej siete by sa mal realizovať tak, aby sa uspokojila potreba plynu vyplývajúca
hlavne v nadväznosti na potenciálnu IBV prípadne HV. Pri riešení zásobovania plynom bude potrebné
sa zamerať na:
- posúdenie prenosových kapacít nadradenej plynárenskej sústavy, stanovenie voľných
prenosových kapacít plynovodov a regulačných staníc,
- návrh vyuţitia súčasnej a vybudovanej novej plynárenskej siete v rozvojových plochách,
rozšírenie existujúcej siete v súlade so zámermi plynárenského podniku.
Obec je pripojená na jestvujúcu regulačnú stanicu RS Niţný Kručov. Táto regulačná stanica
zásobuje plynom celú obec. STL výstup z RS je s pretlakom do 100 kPa.
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Telekomunikácie
Po telekomunikačnej stránke prislúcha obec Niţný Kručov do primárnej oblasti Vranov nad
Topľou s digitálnou telefónnou ústredňou HOST Vranov nad Topľou. Záujmovým a riešeným územím
prechádzajú káble DOK a OOK, ktoré sú v správe Slovák Telecom, a.s., Bratislava. Z kábla
prístupovej siete OOK sú ďalej prevedené účastnícke rozvody miestnej telefónnej siete (MTS).
Telefónne rozvody (MTS) sú papršlekovite rozvetvené do riešeného územia obce a to káblovým
rozvodom zemnou úloţnou kabeláţou a v okrajových častiach vzdušnými rozvodmi metalickými
káblami na drevených podperných bodoch do jednotlivých účastníckych rozvádzačov (ÚR). Časť
miestnej telefónnej siete je zakáblovaná metalickými káblami vedenými popri hlavných prístupových
komunikáciách.
Rozvojové ciele stanovené telekomunikačným projektom kladú dôraz na digitalizáciu ústrední a
budovanie trasy diaľkových optických káblov DOK a OOK a SDH technológiu aj v tejto najniţšej
úrovni siete. Týmto sa okrem iného vytvoria predpoklady pre splnenie strategických cieľov ST
(optika bliţšie k zákazníkom, vyššia kvalita a sortiment sluţieb, vytvorenie prepokladov pre
poskytovanie mulimediálnych sluţieb). Poskytovanie náročnejších sluţieb, ako je DSL a dátová
komunikácia so vyţaduje budovanie kruhovej typológie, čím sa zabezpečí vyššia spoľahlivosť
pripojenia vzdialených jednotiek ku svojim „materským" riadiacim ústredniam (HOST Vranov nad
Topľou).
Telefonizácia obce je zabezpečená z digitálnej ústredne HOST Vranov nad Topľou umiestnenej
mimo riešené územie. Digitalizácia územia je schopná pokryť ďalšie poţiadavky na nové telefónne
prípojky v obci. Na túto ústredňu sú pripojení jednak analógoví účastníci a taktieţ digitálni účastníci
vyuţívajúci sieť sluţieb ISDN, DSL a dátovej komunikácie atď..
Okrajová časť jestvujúcej vzdušnej telefónnej siete v obci je nevyhovujúca po stránke fyzického
a morálneho opotrebovania rozvodov MTS aj po stránke nedostatočnej kapacity pre potreby
jestvujúcej a prípadnej bytovej výstavby a občianskej vybavenosti, ako aj súkromného a
podnikateľského sektoru.
Rozvoj mobilnej telekomunikačnej siete zabezpečujú v súčasnosti dvaja operátori a to Orange
Slovensko, a.s. Bratislava a spoločnosť T-mobile. Tieto spoločnosti majú po území Slovenska
rozmiestnené svoje základňové, prenosové a centrálne stanice podľa vlastných navrhnutých
koncepcií rozvoja týchto spoločností, za pomoci ktorých zabezpečujú pre svojich uţívateľov pokrytie
signálom GSM v pásme 900 a 1800 MHz. Územie obce Niţný Kručov je na 50 % pokryté signálom
GSM obidvoch prevádzkovateľov tejto mobilnej siete prostredníctvom prenosových staníc. Rovnako
je obec pokrytý signálom EDGE na vysokorýchlostnú mobilnú dátovú komunikáciu.
2.4 DOPRAVA
Zastavané územie obce Niţný Kručov leţí pri ceste III. triedy c.018233 Vranov n. T. - Komárany
– Jastrabie, ktorá sa v obci Jastrabie napája na cesty III/018220 pokracujúcu do obce Sol. Cesta III.
triedy tvorí hlavnú kompozičnú a funkčno-prevádzkovú os urbanistickej štruktúry obce. Na
severovýchodnej strane KÚ prechádza vedľa hranice katastra cesta III. triedy c.018235 Vranov n.T.
- Michalok. Juhozápadnou časťou katastrálneho územia pri ľavom brehu Tople je trasovaná
ţelezničná trať Prešov – Vranov n. T. s malou ţelezničnou zastávkou.
Z hľadiska širších územných vzťahov je dôleţitá cesta I. triedy č. 18. Uvedená medzinárodná
komunikácia je od obce vzdialená len 5,0 km po miestnej ceste II. triedy prepájajúcu obec s obcou
Komárany. Z hľadiska cestovného ruchu je rozhodujúca ţelezničná magistrála vedúca cez kataster
obce. Letecké spojenie okres nemá.
Cestná doprava
Cestná sieť v okolí obce je, podľa charakteru, delená na štátne cesty a miestne komunikácie
ktoré obhospodaruje a spravuje obecný úrad Komárany. Štátne cesty sú podľa správneho členenia
rozdelené na I., II., III. triedy. Celková dĺţka miestnych komunikácií v obci je cca. 1 km. V dôsledku
zlých poveternostných vplyvov a nadmerného vyuţívania bude v krátkom období potrebná ich
čiastočná, v dlhšom časovom horizonte komplexná rekonštrukcia. V relatívne dobrom stave sa
nachádza jedine štátna cesta v smere na okresné mesto Vranov. Z hľadiska ďalšieho rozvoja obce
má pre obec najväčší význam cesta medzinárodného významu č. 18 prepájajúca západnú časť
republiky s východnou severnou trasou.
Najbliţšia obec vo východnom smere je Komárany, od obce je vzdialená 1,5 km po ceste III.
triedy. Smerom na západ je najbliţšou obcou Jastrabie nad Topľou a je vzdialená 2,5 km.
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Prímestská doprava
Autobusová doprava je riešená autobusmi SAD na 2 hlavné smery Prešov (Jastrabie n.T., Sol,
Hanušovce n.T.) a Vranov nad Topľou v rozsahu cca. 7 spojov počas pracovného dňa. Autobusové
zastávky je vhodné priestorovo vymedziť v centrálnej časti obce rozšírením komunikácie tak, aby sa
vytvorili bezpečné pešie nástupné plochy.
Ţelezničná doprava
Ţelezničná doprava je zaistená jednokoľajovou ţelezničnou traťou, na ktorej je situovaná malá
ţelezničná zastávka.
Intravilánom obce ţelezničná trať prechádza, obyvatelia majú moţnosť vyuţiť vlakové spojenie
priamo v obci. Obyvatelia majú moţnosť vyuţiť vlakové spojenie s priľahlým okresným mestom
celkovo 13 krát v pracovných dňoch a 10 v dňoch pracovného pokoja.
Letecká doprava
Najbliţšie sa nachádza v Košiciach a Poprade. Letisko v Košiciach je druhým najväčším letiskom
na Slovensku. Je zároveň letiskom medzinárodného významu. Nachádza sa asi 6 km juţne od centra
mesta Košice. V súčasnosti je schopné obslúţiť od malých "bussines" lietadiel po Boeing 767 a
Airbus 300. V roku 1992 bola kompletne zrekonštruovaná vzletová a pristávacia dráha, ktorej
konečná dĺţka dosahuje 3100 m. Pristávacie a vzletové manévre lietadiel sú kontrolované novým
monitorovacím a kontrolným zariadením. Vzhľadom k pravidelnému ročnému nárastu prepravných
výkonov bolo nútené začať výstavbu nového terminálu. V roku 2001 bolo na letisku Košice
prepravených 140 000 cestujúcich. V súčasnosti je moţné odletieť z letiska Košice takmer do celého
sveta, vďaka dopravcom, ktorí zabezpečujú denné spojenie Košíc s Viedňou, Prahou a
Bratislavou. Od roku 1994 letisko poskytuje dopravcom handlingové sluţby. Ide predovšetkým o
dopravcov s pravidelnými časmi odletov a príletov, ale taktieţ i pre všeobecné letectvo a charterové
lety. Pravidelnými leteckými spoločnosťami operujúcimi z/do Košíc sú České aerolínie, Tyrolean
Airways, SkyEurope Airlines, Slovenské aerolínie. Počas letnej sezóny sú to predovšetkým
spoločnosti ATE, Spanair, Tunis Air, Onur Air, Onur Air, Air Slovakia, Hemus Air.
Medzinárodné letisko Poprad -Tatry je najvyššie poloţeným medzinárodným letiskom pre
dopravné lietadlá v Európe (leţí vo výške 718 m.n.m., čo je o cca 150 m vyššie ako rakúsky
Innsbruck). Napriek tomu prílety a odlety nevyţadujú špeciálne postupy ani kvalifikáciu posádky,
pretoţe Popradská kotlina je široká a umoţňuje priblíţenie v ose dráhy. Betónová vzletová a
pristávacia dráha 09/27 je 2600 m dlhá a 45 m široká. Uhol zostupu je 3,5o a pre dráhu 27 je k
dispozícii navigačné zariadenie ILS I. kategórie.
Letisko je otvorené celoročne, technicky je schopné vybaviť väčšinu lietadiel na krátke a stredné
trate s kapacitou do cca 200 cestujúcich (napr. Airbus A320, Boeing 737, MD-83, TU-154, TU-204 a
iné), pričom maximálna hodinová kapacita budovy terminálu, ktorá bola naposledy rekonštruovaná v
roku 1993, je 300 cestujúcich (150 na odlet/150 na prílet).
Vďaka svojej geografickej polohe má letisko Poprad -Tatry mimoriadne dobré poveternostné
podmienky, často leţí nad hranicou hmly a vyuţívajú ho ako náhradné letisko lietadlá pôvodne
smerujúce do Košíc, Sliača, Ţiliny, či dokonca Bratislavy. Základné technické a kapacitné ukazovatele
prezentuje nasledujúca tabuľka.
Tab. 2 Technické parametre letiska Poprad
Poloha letiska
ICAO skratka letiska
IATA kód letiska
Nadmorská výška
Prevádzková doba
Povolený druh prevádzky
Poţiarna kategória letiska
Vzletové a pristávacie dráhy
Počet stojísk na vybavovacej ploche
Kapacita terminálu
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5 km západne od centra mesta Poprad
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na vyţiadanie vopred aj mimo tohto času
IFR/VFR, deň/noc
CAT 5 na vyţiadanie vopred CAT 7
VPD 09/27
betón 2 600 x 45 m
VPD 07R/25L
tráva 760 x 35 m
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300 cestujúcich/hod (150prílet / 150odlet
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Zdroj: Letisko Poprad, 2005

Existencia relatívne blízko alokovaných letísk má pre obec dôleţitú úlohu, hlavne z hľadiska
záujmu zahraničných investorov o obec a región. Letiská v súčasnosti vyuţívajú rôzni záujemcovia zo
Slovenska, ako i zo zahraničia. Vyuţitie je rôznorodé, na turistické, výcvikové alebo podnikateľské
účely, ale aj pre potreby rýchlej zdravotníckej pomoci.
2.5 ŢIVOTNÉ PROSTREDIE
Priemysel, energetika, doprava a ťaţba nerastných surovín, majú okrem hospodárskeho
významu značne negatívny vplyv na krajinno-prírodné prostredie v katastrálnom území obce a jej
blízkom okolí. Obec leţí na území, ktoré sa vyznačuje väčšou alebo menšou variabilitou prírodných
a antropogénnych javov, čo závisí od jeho geologických, geomorfologických a iných pomerov. Oblasť
charakterizuje značná pestrosť prírodných hodnôt, ale aj rôznorodé spôsoby jeho hospodárskeho
vyuţitia. Prítomnosť prírodných hodnôt a potreba zvýšenej ochrany územia ovplyvňuje zákonite aj
spoločensko-hospodársku činnosť v obci Niţný Kručov, ktorá sa prejavuje hlavne v moţnosti
zakladania len ekologicky nezávadných prevádzok a obmedzených moţnostiach hospodárskeho
vyuţívania okolitých lesných porastov, vodných tokov a okolitej pôdy. Na ochranu ţivotného
prostredia slúţi nasledujúca legislatíva:
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z. , zákona
č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 364/2004 Z.z. ,zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.
Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne ţijúcich ţivočíchov a voľne rastúcich rastlín
reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie vlády SR č. 184/2003 Z.z. o podrobnostiach obsahu ţiadosti o úhradu náhrady za
obmedzovanie beţného obhospodarovania a o spôsobe výpočtu náhrady
Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 58/1985 Zb., ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť
Ponitrie v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 14/1989 Zb. o chránenej krajinnej oblasti Stráţovské vrchy
v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
Vyhláška Ministerstva ţivotného prostredia SR č. 83/1993 Z. z. o štátnych prírodných
rezerváciách v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
Vyhláška Ministerstva ţivotného prostredia SR č. 293/1996 Z.z., ktorou sa uverejňuje zoznam
chránených areálov a prírodných pamiatok a vyhlasujú sa národné prírodné pamiatky v
Slovenskej republike.
Vyhláška Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky č. 292/2001 Z.z., ktorou sa
vyhlasujú národné prírodné pamiatky.
Vyhláška Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky č. 17/2003 Z. z., ktorou sa
ustanovujú národné prírodné rezervácie a uverejňuje zoznam prírodných rezervácií.
Vyhláška Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Starostlivosť o územie
Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné
vyuţívanie územia, určujú sa zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich
ţivotné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a
tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udrţateľného rozvoja. Územné plánovanie je v súčasnosti
upravené zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov. Schému územného plánovania obce Niţný Kručov prezentuje nasledujúci obrázok.
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Územno - plánovacia dokumentácia je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o
ţivotné prostredie v obci.
Podľa zákona č. 575/2001 Z.z. v znení novely zákona č.139/2003 Z.z. o organizácii činnosti
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy je od 1.4.2003 ústredným orgánom štátnej správy pre
stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických aspektov Ministerstvo výstavby a
regionálneho rozvoja SR (MVaRR SR). MŢP SR je podľa tohto zákona ústredným orgánom pre
ekologické aspekty územného plánovania. Stavebný zákon však nebol zosúladený so zákonom č.
139/2003 Z.z. v ustanoveniach upravujúcich pôsobnosti MŢP SR. Aj z ustanovenia § 8 ods. 3
stavebného zákona vyplýva, ţe územné plánovanie je základným nástrojom územného rozvoja a
starostlivosti o ŢP. Celé územné plánovanie je postavené na komplexnom rozvoji, ktorého
nedeliteľnou súčasťou sú ekologické aspekty. Legislatívna rada vlády vrátila MŢP SR aj MV a RR SR
niekoľko návrhov novely stavebného zákona. Deľbu kompetencií bude potrebné jednoznačne
upraviť.
Obce obstarávajú ÚP obcí a zón. Schvaľovanie územného plánu obce, alebo jej časti, je
vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
Orgánmi územného plánovania sú aj krajské úrady, samosprávne kraje a Ministerstvo obrany SR.
Stavebným úradom je od 1.1.2003 obec. Najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorý
rozhoduje v mene obce v územnom aj v stavebnom konaní – vydáva územné rozhodnutie a
stavebné povolenie. Odvolacím orgánom voči rozhodnutiam starostu je Krajský úrad.
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Ochrana ovzdušia
Na ochranu ovzdušia v obci pred potenciálnymi a reálnymi zdrojmi znečistenia slúţi zákon č.
309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších predpisov.
Upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred vnášaním
znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a spôsobom obmedzenia následkov znečisťovania. V zákone
sú definované znečisťujúce látky, zdroje znečisťovania, povinnosti právnických a fyzických osôb ako
aj prevádzkovateľov zdrojov znečistenia ovzdušia, poplatky a pokuty za znečisťovanie ovzdušia.
Definované sú veľké zdroje znečistenia ovzdušia ako technologické celky so súhrnným tepelným
výkonom 50 MW alebo vyšším.
Najviac, ţivotné prostredie zaťaţujúcimi zdrojmi sú nevhodne alokované prevádzky v blízkych
mestách, nadmerná doprava. Negatívny vplyv cestnej dopravy sa okrem zásahov pri stavbe
a rekonštrukciách ciest prejavujú hlavne v okolí hlavnej cesty. Ide hlavne o negatívny vplyv
výfukových plynov a posypových materiálov v zimnom období. K hlavným zdrojom znečistenia
priamo v intraviláni obce moţno zaradiť hlavne v zimných mesiacoch domácnosti vykurované
fosílnymi palivami. Aj napriek tomu, ţe je obec kompletne plynofikovaná, určitá časť domácností
zabezpečuje teplo spaľovaním tuhých palív. Ochrana ovzdušia v obci bude zameraná v prvom rade
na vyuţívanie ušľachtilých médií pri vykurovaní, ako zemný plyn a elektrická energia.
Odpadové hospodárstvo
Základným právnym predpisom pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi je
zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý
nadobudol účinnosť 1. júla 2001. Jedným zo základných nástrojov stratégie hospodárenia s odpadmi
je vypracovanie „Programov odpadového hospodárstva“. Program odpadového hospodárstva
Slovenskej republiky vypracováva Ministerstvo ţivotného prostredia a následne krajský úrad,
samosprávny kraj, obec a pôvodca odpadu. Odpadové hospodárstvo zahŕňa všetky činnosti
zamerané na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov, zniţovanie ich nebezpečnosti pre
ţivotné prostredie, ako aj na nakladanie s odpadmi v súlade s platnými zákonmi. Nakladanie s
odpadmi je definované ako zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a
zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
Základným atribútom pre prípravu Programu odpadového hospodárstva (POH) je účel
odpadového hospodárstva, definovaný v § 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, ktorým je
predchádzať a obmedzovať vznik odpadov a zabezpečiť ich zhodnocovanie. Prednostne by sa malo
zabezpečovať materiálové zhodnocovanie odpadov. V prípade, ţe to nie je moţné alebo účelné,
moţno zabezpečiť energetické zhodnocovanie odpadov, t. j. vyuţívať odpady ako zdroj energie. V
prípade potreby zneškodňovania odpadov sa musí zabezpečiť spôsob neohrozujúci zdravie ľudí a
nepoškodzujúci ţivotné prostredie.
Kaţdá obec je povinná vypracovať Program odpadového hospodárstva pre komunálne odpady a
pre drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na jej území. Pri zostavovaní POH je obec oprávnená
bezplatne poţadovať od kaţdého, kto je drţiteľom komunálnych odpadov, alebo nakladá s nimi na
území obce, potrebné informácie. Podľa platných právnych predpisov musí záväzná časť POH obce
obsahovať údaje o predpokladanom vzniku odpadov, o podiele ich zhodnocovania a zneškodňovania
vo východiskovom a cieľovom roku, ako aj opatrenia na obmedzovanie vzniku odpadov.
Smerná časť POH obce má obsahovať údaje o zámeroch na vybudovanie nových zariadení na
nakladanie s odpadmi. V POH obce musí byť aj rozpočet na plánované obdobie s údajmi o celkových
plánovaných nákladoch v členení na náklady na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a
na iné činnosti odpadového hospodárstva, ako aj o zdrojoch na ich pokrytie. Za zber, prepravu a
zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí obci miestny
poplatok. Nasledujúca tabuľka prezentuje príjmy a výdavky obce so zabezpečením odvozu
a likvidácie komunálneho odpadu.
Tab. 2 Výdavky na zabezpečenie odvozu TKO v obci od roku 2002 do 2006 (v tis).
Ukazovateľ/Rok
2002
2003
2004
Príjmy
42
65
71
Výdavky
46
83
80
OcÚ Niţný Kručov
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V sledovanom období bol vývoj príjmov a výdavkov z odvozu a likvidácie komunálneho odpadu
rovnomerný. V ţiadnom roku sledovaného obdobia nepresahovali príjmy výdavky súvisiace so
zabezpečením tejto sluţby.
Mimoriadne nepriaznivý je súčasný stav vo vyuţívaní a likvidácii tuhého komunálneho odpadu,
s ktorým má problém aj obec. Jednou z ciest ako by mohla obec uvedený problém riešiť je
reparovaný zber, ktorý v súčasnosti uskutočňuje v nedostatočnej miere. Odvoz a likvidáciu
komunálneho odpadu zabezpečuje firma Marius Pedersen, a.s. Humenné.
Tab. 3 Objem vyprodukovaných odpadov v obci Niţný Kručov od 2002 do 2006 (v tonách).
Ukazovateľ/Rok
2002
2003
2004
2005
Komunálny odpad
36
35
42
38
Separovaný zber
0
0
0
2
OcÚ Niţný Kručov

2006
41
7

Do budúcnosti plánuje obec zabezpečiť efektívnejšiu separáciu komunálneho odpadu, čo by
pozitívne vplývalo na zniţovanie zaťaţenosti obecného rozpočtu, ako aj ţivotné prostredie.
Lesné hospodárstvo
V lesnom hospodárstve prebehla reprivatizácia, ktorá bola spojená so značnými problémami v
zabezpečovaní pestovanej a lesoochranárskej činnosti u nových súkromných vlastníkov. Obmedzená
schopnosť tvorby vlastných zdrojov sa odráţa v kvalite starostlivosti o existujúci lesný porast.
Vývoj a súčasný stav tunajších lesných spoločenstiev je podmienený špecifickými prírodnými
a antropogénnymi činiteľmi. Súčasná biodiverzita lesného rastlinstva je výsledkom dlhého procesu
ľudskej činnosti hlavne v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva.
Významným problémom je enviromentálny dopad hospodárskej činnosti. Podobne ako vo
všetkých oblastiach Slovenska, aj tu sa prejavuje jej negatívny vplyv. Vysoké hodnoty oxidu
siričitého spôsobujú nadmernú kyslosť daţďovej vody s negatívnym vplyvom hlavne na spoločenstvá
ihličnatých lesov. Kyslé daţde spolu s pôsobením biologických škodcov spôsobujú vysychanie
lesného porastu. Ten následne nemôţe plniť svoju akumulačnú funkciu a spolu so zvyšujúcimi sa
emisiami oxidu dusíka pôsobí na zniţovanie objemu zráţok. Zmena klímy a uvedený proces má
negatívny vplyv na tunajší ekosystém, ktorý hlavne v prípade rastlinstva pomaly mení svoju
štruktúru a prirodzenú biodiverzitu.
V oblasti zachovania a zveľaďovania lesov je aktuálny program zalesňovania nelesných plôch
nevyuţiteľných na poľnohospodársku výrobu a to zalesnením dlhodobo nevyuţívaných,
poľnohospodársky nevyuţiteľných plôch a prevodom poľnohospodárskych plôch dlhodobo
porastených lesnými drevinami do lesného pôdneho fondu (tzv. biele plochy). V pestovaní lesa je
potrebné klásť väčší dôraz na individuálnu ochranu sadeníc a mladých kultúr mechanickými
odpudzovačmi, ochrannými prostriedkami a oplocovaním pred ohryzom a obhryzom zverou. Tieto
opatrenia treba aplikovať najmä lesoch s výskytom vysokej raticovej zveri (jelenie poľovné revíry).
Vhodným spôsobom na uplatnenie ekologických postupov predovšetkým v štádiách mladín je
vypracovávanie projektov preventívnych ozdravných opatrení a nápravných ozdravných opatrení, na
ktoré môţe prispieť aj Štátny fond zveľaďovania lesa.
Ďalšou sférou pre zlepšenie stavu lesov a posilnenie významu mimoprodukčných funkcií lesov je
dopracovať metódy ocenenia týchto funkcií a stanovenie ich hodnoty. Tieto funkcie sa nezískavajú
samočinne, pretoţe je potrebné prispôsobiť im hospodárenie, ostávajú však naďalej tzv. voľnými
úţitkami. Uvedené je nevyhnutné aj preto, ţe je moţné očakávať nárast výmery lesov ochranných a
účelových (osobitného určenia) vzhľadom na zaťaţenosť ţivotného prostredia a rastúce poţiadavky
obyvateľstva na vyuţívanie mimoprodukčných funkcií lesov.
Pôda
Kvalita pôdy patrí medzi najvýznamnejšie faktory vyuţívania a rozvoja územia obce. Vzhľadom k
veľmi dlhému času jej obnovy je potrebné v maximálnej miere zohľadňovať jej prirodzené
vlastnosti. Rozsah pôdneho fondu je obmedzený, a práve preto musí byť v plnom rozsahu racionálne
vyuţívaný. Medzi hlavné negatívne faktory, ktoré ovplyvňujú pôdnu produkciu a jej environmentálne
funkcie patria najmä zhutňovanie a acidifikácia pôd, neuváţené rekultivácie pôd, neúmerné
meliorácie, nadmerná chemizácia, stále sa zvyšujúca erózia, zosuvy, divoké skládky a emisno –
imisná kontaminácia pôd.
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Veľmi významný a podstatný vplyv na pôdu v regióne majú exhaláty vznikajúce spaľovaním
uhlia, najmä zlúčenín síry (spôsobujú okysľovanie pôd) a ťaţké kovy. Fytotoxicita arzénom, olovom
a inými ťaţkými kovmi sa popisuje ako inhibícia enzýmových systémov, čo sa navonok prejavuje v
zníţenom raste, vo vývoji a vo zvýšenom obsahu týchto prvkov v nadzemnej hmote. To má zároveň
negatívny dopad na ţivočíšnu výrobu.
Negatívny stav je zaznamenaný aj v prípade lesných pôd. Depozície síry a dusíka sú hlavnou
príčinou zakysľovania týchto pôd. Prekračovaním ich kritických záťaţí dochádza k negatívnym
účinkom na rastliny a ekosystémy. V súčasnosti sú depozície síry ešte stále o niečo vyššie ako
depozície dusíka, ale v dlhodobom trende vykazujú významný pokles, podobne ako celková acidita
zráţok. Predpokladá sa, ţe v blízkej budúcnosti začnú dominovať depozície dusíka nad depozíciami
síry a budú zohrávať kľúčovú úlohu vo vzťahu k zdravotnému stavu lesných porastov.
Súčasný stav lesných pôd je poznačený vplyvom imisií z predchádzajúcich desaťročí. V značnom
rozsahu došlo k zakysleniu pôd najmä vo vyšších polohách a v oblastiach s väčšími lokálnymi zdrojmi
kyslých emisií.
Správa povodí
Právna starostlivosť o vodu je vymedzená v zákone NR SR č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) s účinnosťou od 1. júna 2002. Tento zákon vytvára
podmienky na všestrannú ochranu povrchových vôd a podzemných vôd vrátane vodných
ekosystémov a od vôd priamo závislých krajinných ekosystémov, na zlepšenie stavu povrchových
vôd a na ich účelné a hospodárne vyuţívanie.
Kvalita vody v tokoch je ovplyvňovaná produkciou priemyselných a splaškových vôd a
intenzívnou poľnohospodárskou činnosťou spojenou s pouţívaním hnojív. V oblasti znečisťovania a
ohrozovania akosti povrchových a podzemných vôd v súčasnej dobe na území celého okresu sa javí
nedisciplinovanosť a nerešpektovanie zákonných noriem obyvateľmi okresu a to hlavne vypúšťaním
obsahu ţúmp do povrchových a podzemných vôd.
Zásobovanie pitnou vodou
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obec zodpovedná za zásobovanie
obce pitnou vodou a zodpovedá za odvádzanie odpadových vôd, ktoré vzniknú na území obce.
Vodovod, na ktorý je obec napojená, sa nachádza v správe Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s..
Keďţe sa v dôsledku prírodných daností dostávajú povrchové znečistenia do týchto vôd bez
dostatočnej filtrácie, ich kvalita priamo závisí od vhodného spôsobu ľudskej činnosti. V prvom rade
ide o poľnohospodárstvo a s ním spojenú chemizáciu. Nesprávnymi postupmi a nakladaním
s priemyselnými hnojivami a a skládkami domového odpadu, ale i škodlivými zásahmi jednotlivcov,
sa kvalita podzemných vôd zniţuje.
Pokrytie vodovodnou infraštruktúrou je 50 %.
2.6 OBYVATEĽSTVO
Oblasť ľudských zdrojov je zameraná na rozvoj, vzdelanosti, zamestnanosti a trhu práce. Oblasti
identifikované na lokálnej úrovni sú relevantné s Národným plánom zamestnanosti.
Z hľadiska vierovyznania je obec prakticky heterogénna. Dominantná časť obyvateľov sa hlási
k rímskokatolíckemu vierovyznaniu, menšia časť k evanjelickému vierovyznaniu. Cca. 8 % je
zastúpené gréckokatolícke vierovyznanie.
Tab. 4 Bývajúce obyvateľstvo podľa náboţenského vyznania
Ukazovateľ
SĽDB 1991
Rímskokatolícke %
Evanjelické %
Gréckokatolícke %
Pravoslávne %
Čs. Husitské %
Bez vyznania %
Ostatné %
Nezistené %
www.statistics.sk
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SODB 2001
67,99
16,40
2,91
0,00
0,00
0,00
0,26
12,43

69,64
18,62
8,67
0,00
0,00
0,00
0,00
1,02
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Z hľadiska národnostnej štruktúry sa prevaţná časť obyvateľov hlási k Slovenskej národnosti.
Demografia
Očakávaný demografický vývoj prinesie so sebou mnoho závaţných dôsledkov. Obec sa musí
pripraviť na zvyšovanie podielu starších a starých ľudí, integráciu obyvateľov prichádzajúcich z iných
sídel, zvýšené napätie v medzigeneračných vzťahoch. Na zvládnutie situácie budú potrebné nové
prístupy v populačnej, rodinnej, sociálnej, hospodárskej a migračnej politike.
Priebeh ekonomickej a sociálnej transformácie v SR sa prejavuje aj v populačnom vývoji.
Populácia Slovenska nadobúda charakter populácie západoeurópskeho typu (odkladanie sobášov,
rodenie detí v neskoršom veku, málopočetné rodiny ).
Demografický vývoj v deväťdesiatych rokoch minulého storočia bol charakterizovaný postupným
zniţovaním pôrodnosti a plodnosti ţien pri stagnujúcej úmrtnosti obyvateľstva. Výsledným efektom
bolo zníţenie prírastkov obyvateľstva. Očakávaná sekundárna demografická vlna, ktorá mala priniesť
zvýšenú reprodukciu v súvislosti s rastom počtu mladých ľudí narodených v 70-tych rokoch sa
nedostavila. Vplyvom poklesu plodnosti ţien sa kaţdým rokom počty narodených detí zniţujú.
Uvedená skutočnosť mala za následok ďalšie zníţenie prirodzeného prírastku obyvateľstva, ktorý sa
kaţdým rokom stále viac pribliţuje nulovej hodnote.
Výsledkom spomínaných demografických procesov bolo zhoršenie reprodukčných mier a
vekového zloţenia obyvateľstva v obci Uhrovec. Pokračoval proces starnutia obyvateľstva, dôkazom
čoho je zvýšenie priemerného veku u oboch pohlaví a zhoršenie indexu starnutia.
Za najváţnejší a zároveň najrizikovejší dôsledok súčasného populačného vývoja moţno označiť
zmeny vo vekovej štruktúre obyvateľstva, t. j. starnutie. Starnutie obyvateľstva je dôsledkom
predovšetkým zniţovania pôrodnosti a aţ v druhom rade dôsledkom predlţovania ľudského ţivota.
Ide o proces, ktorý je v najbliţších desaťročiach moţné len zmierniť, nie zastaviť. Starnutie
ovplyvňuje ekonomiku obce, regiónu a celého Slovenska, vyţaduje zásadné zmeny v sociálnom,
zdravotnom a dôchodkovom zabezpečení obyvateľstva. Závaţným problémom sa stávajú tieţ vzťahy
medzi generáciami.
Úroveň sociálneho rozvoja charakterizuje viacero ukazovateľov, medzi ktoré patrí aj
demografická situácia a zloţenie obyvateľstva. Pre demografický vývoj je vo všeobecnosti
charakteristický zniţujúci sa prirodzený prírastok obyvateľstva a starnutie populácie. Uvedený vývoj
nie je charakteristický pre obec Niţný Kručov. V súčasnosti ţije v obci 396 obyvateľov.
Tab. 5 Počet obyvateľov v obci od roku 2002 do roku 2006 (počet osôb)
Ukazovateľ/Rok
2002
2003
2004
Počet obyvateľov
388
383
384
OcÚ Niţný Kručov

2005

2006
384

396

Celkový počet obyvateľov vykazuje v sledovanom období rastúci trend. Za sledované 5 ročné
obdobie vzrástol počet obyvateľov o 2 %. Priemerný koeficient rastu dosiahol hodnotu 1,00511, čo
predstavuje priemerný ročný nárast o 0,5 %. Predpokladaný vývoj do budúcnosti prezentuje
nasledujúca tabuľka.
Tab. 6 Predpokladaný počet obyvateľov v obci do roku 2011 (počet osôb)
Ukazovateľ/Rok
2007
2008
2009
Počet obyvateľov
400
405
411
OcÚ Niţný Kručov

2010

2011
417

424

V prípade, ţe sa zachová doterajší trend vývoja, počet obyvateľov by sa mal v sledovanom
období vyvíjať rovnomerne v smere nárastu počtu.
Vývoj plodnosti obyvateľov obce sa môţe uberať viacerými smermi. Za reálne treba povaţovať
všetky moţnosti počnúc pokračujúcim poklesom (aţ na súčasné najniţšie európske hodnoty) a
končiac zastavením poklesu a následným miernym rastom. Ak by plodnosť v priebehu najbliţších
dvadsiatich rokov vzrástla na hodnoty z polovice 90. rokov minulého storočia, nebol by to
prekvapujúci vývoj. Výraznejšie zvýšenie plodnosti nie je v najbliţšom období pravdepodobné. So
zastavením poklesu plodnosti sa počíta prakticky vo všetkých scenároch ďalšieho vývoja. Otázne je,
kedy k tomuto zastaveniu príde a aký vývoj bude nasledovať. Nasledujúca tabuľka prezentuje
prirodzený prírastok obyvateľstva v obci.
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Tab. 7 Prirodzený prírastok / úbytok obyvateľstva v obci (osoby)
Ukazovateľ/Rok
2002
2003
Úbytok
0
3
OcÚ Niţný Kručov

2004

2005
0

2006
3

1

Vývoj ukazovateľa prirodzeného prírastku obyvateľstva v obci v sledovanom období vykazuje
pozitívny trend. Počet zomrelých v obci neprekračuje počet ţivonarodených obyvateľov v ţiadnom
roku sledovaného obdobia.
Migrácia obyvateľstva
Migrácia by mohla ovplyvniť populačný vývoj v obci Niţný Kručov v dvoch smeroch - odchod
obyvateľov v produktívnom veku do zahraničia (záujem môţu mať hlavne mladí ľudia a to
predovšetkým vtedy, ak nebude spoločnosť napredovať podľa ich predstáv v tomto regióne. Aj
v prípade mladej generácie bude obmedzujúcim faktorom dopyt po pracovných silách vo vyspelom
zahraničí. Je však predpoklad, ţe o mladých a vzdelaných záujem bude), prípadne príchod starších
vekových skupín do obce.
Migrácia obyvateľstva t.j. rozdiel medzi prisťahovanými a vysťahovanými obyvateľmi vykazuje
vcelku rovnomerný vývoj. Rozhodujúci podiel na migrácii obyvateľstva v obci pripadá na občanov
v produktívnom veku. V sledovanom období vykazoval migračný prírastok rovnako ako v prípade
prirodzeného úbytku pozitívny trend.
Tab. 8 Migračný prírastok / úbytok obyvateľov (osoby)
Ukazovateľ/Rok
2002
2003
Migračný prírastok
0
4
OcÚ Niţný Kručov

2004

2005
5

2006
1

8

Najväčší migračný prírastok obyvateľstva bol zaznamenaný v roku 2006. V uvedenom roku
vzrástol počet obyvateľov v dôsledku migračných tendencií o 8. Nasledujúca tabuľka prezentuje
vývoj celkového prírastku obyvateľstva v obci, ktorý je súčtom prirodzeného a migračného prírastku.
Tab. 9 Celkový prírastok / úbytok obyvateľov (osoby) v obci.
Ukazovateľ/Rok
2002
2003
Celkový prírastok
0
7
OcÚ Niţný Kručov

2004

2005
5

2006
4

9

Ako prezentuje tabuľka, v kaţdom roku sledovaného obdobia, dochádzalo v obci v sledovanom
období len k prírastku obyvateľstva. Aj keď ostatných rokoch absolútne čísla vyjadrujúce nárast
obyvateľstva neboli vysoké, z dlhodobého hľadiska a z hľadiska veľkosti sledovaného sídla, má
uvedený vývoj značne pozitívny dopad.
Veková štruktúra obyvateľstva obce
Nasledujúca tabuľka prezentuje aktuálnu vekovú štruktúru obyvateľov v rokoch 2002 aţ 2006.
Najväčší podiel pripadá na obyvateľov v produktívnom veku, najmenší podiel na obyvateľov
v poproduktívnom veku. Uvedená skupina však zaznamenáva neustály nárast. Uvedený trend moţno
z pohľadu jej ďalšieho sociálno-hospodárskeho rozvoja povaţovať za značne negatívny s vysokým
sklonom
k stárnutiu
obyvateľstva.
V sledovanom
období
klesol
počet
obyvateľov
v predproduktívnom veku o viac ako 25,5 %.
Tab. 10 Obyvateľstvo podľa štruktúry základných vekových skupín
Ukazovateľ /Rok
Predproduktívny vek
Produktívny vek
2002
113
238
2003
107
246
2004
102
257
2005
93
262
2006
90
266
OcÚ Niţný Kručov

Poproduktívny vek
37
30
25
29
40

Legenda: predproduktívny (0 – 14), produktívny (15 – 59m/54ţ), poproduktívny ( 60+m/55ţ). Index starnutia – pomer
poproduktívnej zloţky obyvateľstva k predproduktívnej

PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 - 2016

2
3

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE NIŽNÝ KRUČOV

Graf. 1 Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva v sledovanom období
2002

2006

10%

10%

23%
29%

Predproduktívny vek
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67%

OcÚ Niţný Kručov

Ako prezentuje graf, za uvedených 5 rokov došlo vo vekových skupinách k miernym zmenám.
V absolútnych číslach došlo k poklesu obyvateľov v predproduktívnom veku. Z hľadiska budúceho
vývoja obce uvedený vývoj spôsobí urýchlenie stárnutia obyvateľstva v obci.
Graf. 2 Predpokladaný vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva do roku 2011.
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Ako prezentuje graf č. 2. predpokladá sa výraznejší pokles obyvateľov v predproduktívnom veku,
ktorý bude následkom viacerých faktorov. Ide predovšetkým o zniţovanie pôrodnosti obyvateľstva,
migračný úbytok spôsobený ekonomickými faktormi, ako aj prechodom časti obyvateľov do skupiny
v produktívnom veku.
Tab. 11 Obyvateľstvo podľa štruktúry základných vekových skupín
Ukazovateľ/Rok
2007*
2008*
2009*
Predproduktívny vek
85
80
76
Produktívny vek
274
281
289
Poproduktívny vek
42
44
46
OcÚ Niţný Kručov
* - prognóza

2010*

2011*
72
297
48

68
306
50

Vekovú štruktúru ekonomicky aktívneho obyvateľstva prezentuje nasledujúca tabuľka. Najviac
ekonomicky činného obyvateľstva pripadá na vekovú skupinu muţov od 20 do 29 rokov. Naopak
najmenšiu skupinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva tvoria ţeny od 50 do 54 rokov.
Tab. 12 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa štruktúry veku a pohlavia k 28. 7. 2007
Vek
Muţi
Ţeny
15 – 19
12
11
20 - 29
43
38
30 - 39
29
33
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40 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
Spolu
OcÚ Niţný Kručov

24
9
16
10
143

23
10
20
20
155

47
19
36
30
298

Z ekonomického hľadiska je daná štruktúra vyhovujúca, nakoľko sa pomerne veľká časť
ekonomicky činných obyvateľov pohybuje vo vekovej skupine od 20 do 40 rokov.
Národnostná štruktúra obyvateľstva
V obci je štruktúra obyvateľstva prakticky homogénna s jednou dominantnou národnostnou
skupinou, čo dokazuje aj nasledujúca tabuľka.
Tab. 13 Trvalo bývajúce obyvateľstvo podľa národnosti (%)
z toho národnosť
Trvalo bývajúce
Ukazovateľ/Národnosť
obyvateľstvo
slovenská maďarská rómska česká rusínska
Štruktúra
396
99,23
0,51
OcÚ Niţný Kručov

nemecká
0,26

V zanedbateľnom mnoţstve v obci bývajú v obci obyvatelia českej a nemeckej národnoti.
2.7 VZDELANIE A ZAMESTNANOSŤ
Slovensko vykazuje značné rozdiely vo všeobecných ţivotných podmienkach a nezamestnanosti
medzi regiónmi a mestskými a vidieckymi oblasťami. Príčiny regionálnych rozdielov v miere
nezamestnanosti sú v zdedenej odvetvovej a sektorovej štruktúre ich hospodárstva, demografickom
a vzdelanostnom profile obyvateľstva, úrovni prílevu zahraničných investícií a úrovni rozvoja malého
a stredného podnikania. Umiestnenie na trhu práce okrem nedostatku voľných pracovných miest
sťaţuje aj nízka vzdelanostná štruktúra uchádzačov o zamestnanie a v niektorých prípadoch aj
neochota a pasívny prístup z ich strany. Vzdelanostná štruktúra v jednotlivých odvetviach je veľmi
rôznorodá a prebiehajúce spoločensko–ekonomické zmeny mali odlišný vplyv na jej charakter.
Vzdelanostná štruktúra obyvateľov obce má nasledovnú štruktúru. Najväčší počet obyvateľov
v muţskej populácii disponuje stredným odborným vzdelaním bez maturity. V prípade ţenskej
populácie pripadá najviac obyvateľov na úplné stredné vzdelanie s maturitou. Minimálne percento
pripadá na obyvateľov s vyšším odborným vzdelaním a vysokoškolským vzdelaním. Treťou
najväčšou skupinou sú obyvatelia so základným vzdelaním. Nasledujúca tabuľka prezentuje
vzdelanostnú štruktúru obyvateľstva v roku 2007.
Tab. 14 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva k 28.7. 2007 podľa pohlavia.
Stupeň vzdelania / Pohlavie
Muţi
Bez vzdelania / Základné vzdelanie
36
Učňovské bez maturity
7
Str. odb. bez maturity
54
Úplné stredné s maturitou
49
Vyššie odborné
0
Bakalárske
0
Vysokoškolské
15
Deti do 15 rokov
36
OcÚ Niţný Kručov

Ţeny

Spolu
49
3
25
79
0
0
12
36

86
10
79
128
0
0
27
72

Z hľadiska uplatnenia sa obyvateľstva na trhu práce má uvedená vzdelanostná štruktúra
negatívny pomer. Z hľadiska ďalšieho vývoja je potrebné v obci zvyšovať počet obyvateľov s úplným
stredným vzdelaním, ako aj počet obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním. Vývoj celkovej
vzdelanostnej štruktúry prezentuje nasledujúca tabuľka.
Tab. 15 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva od roku 2002 do roku 2006.
Stupeň vzdelania / Pohlavie
2002
2003
2004
Bez vzdelania
77
75
74
Základné vzdelanie
80
69
71
Vyučení
9
10
10
Str. odb. bez maturity
73
78
78
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2005
74
71
10
78

2006
80
72
10
79
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Úplné stredné s maturitou
Vysokoškolské
OcÚ Niţný Kručov

124
25

125
26

125
25

125
26

128
27

Vývoj vzdelanostnej štruktúry sa v sledovanom období vyvíjal smerom k zvyšovaniu počtu
obyvateľov s úplným stredným vzdelaním a stredným odborným vzdelaním bez maturity. Čo moţno
povaţovať za významne negatívny trend, je zvyšovanie počtu obyvateľov bez dosiahnutého stupňa
vzdelania.
Vývoj nezamestnanosti
Od roku 1989 sa na vývoji zamestnanosti začalo výrazne prejavovať spomalenie dynamiky
hospodárskeho rastu. Likvidácia pracovných miest v dôsledku transformačných a
reštrukturalizačných procesov nebola kompenzovaná vytváraním nových pracovných miest v
ozdravených častiach hospodárstva. Pre celú ekonomiku je charakteristická vysoká miera
nezamestnanosti a nízka tvorba nových pracovných miest.
Vývoj nezamestnanosti vo všeobecnosti v Prešovskom kraji zaznamenáva mierne klesajúci trend
a ale jej súčasná úroveň je spolu s Košickým krajom najvyššia spomedzi ostatných krajov na
Slovensku. Mierne zlepšovanie situácie je výsledkom priamych zahraničných investícií, ktoré sú
hlavných zdrojom tvorby nových pracovných miest. Absolútny počet evidovaných nezamestnaných
obyvateľov v obci prezentuje nasledujúca tabuľka.
Tab. 16 Vývoj počtu evidovaných nezamestnaných v obci do roku 2006 (osoby)
Ukazovateľ/Roky
2002
2003
2004
Obec Niţný Kručov
19
16
17
OcÚ Niţný Kručov

2005
14

2006
18

Štruktúra evidovaných nezamestnaných z hľadiska ich dosiahnutého vzdelania bola totoţná
s celoslovenskými štatistikami. Najväčší podiel na nezamestnanosti v obci v sledovanom období
pripadal na obyvateľov so základným s stredným vzdelaním bez maturity. Od roku 2001 do roku
2005 vzrástol počet nezamestnaných obyvateľov celkovo o vyše 5,2 %.
Podiel nezamestnaných mladých ľudí na celkovom počte evidovaných nezamestnaných v obci je
vysoký. Z pohľadu vzdelávacej sústavy je dôleţitý ako krátkodobý aktuálny pohľad na uplatnenie
absolventov škôl, tak aj pohľad všeobecnejší, sledujúci uplatniteľnosť absolventov na trhu práce
podľa úrovne a odboru dosiahnutého vzdelania. Najviac evidovaných nezamestnaných je vo vekovej
skupine 45 aţ 49 rokov.
Tab. 17 Nezamestnaní podľa veku
Ukazovateľ/Roky
15-18
19-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
nad 60
OcÚ Niţný Kručov

2002

2003
0
2
3
3
2
3
4
1
1
0

2004
0
2
3
2
1
2
2
3
1
0

2005
0
3
4
1
0
1
2
3
2
1

2006
0
1
4
2
0
3
2
1
2
0

0
2
1
2
1
3
4
2
2
1

Početnosť skupín nezamestnaných podľa úrovne dosiahnutého vzdelania je značne rozdielna,
najpočetnejšou skupinou nezamestnaných sú vyučení. Najvyššia miera nezamestnanosti je u osôb so
základným vzdelaním, so SOŠ, SOU a SOU s maturitou. Dôsledkom tohto stavu je tieţ skutočnosť, ţe
transformácia odborného školstva v Slovenskej republike prebiehala prevaţne spontánne, od
relatívne nízkeho počtu učebných a študijných odborov k počtu odborov mnohonásobne
prevyšujúcich európsky priemer. V súčasnosti na povolanie zodpovedajúce jednému profilu
absolventa, často i na jedno povolanie, sa príprava uskutočňuje v niekoľkých odboroch, ktoré sa od
seba nepatrne líšia.
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Tab. 18 Nezamestnaní podľa dosiahnutého vzdelania
Ukazovateľ/Roky
2002
2003
SOŠ s mat.
4
SOU s mat.
2
SOU bez mat.
4
vyučení
5
ZŠ
4
OcÚ Niţný Kručov

2004
3
2
4
3
4

2005
2
2
3
7
3

2006
2
3
3
5
3

3
4
3
4
4

Nasledujúca tabuľka prezentuje štruktúru nezamestnaných podľa dĺţky evidencie.
Tab. 19 Nezamestnaní podľa doby evidencie
Ukazovateľ/Roky
2002
do 3 mes.
1
4-6 mes.
4
7-9 mes.
4
10-12 mes.
2
13-24 mes.
3
nad 24 mes.
5
OcÚ Niţný Kručov

2003

2004
2
4
2
3
2
3

2005
3
4
3
3
0
4

2006
1
3
3
0
1
6

3
3
3
2
4
3

K najväčšej zmene došlo v skupine krátkodobo nezamestnaných do 3 mesiacov. Naopak výrazné
zníţenie podielu bolo zaznamenané v skupine nad 24 mesiacov.
Verejné sluţby zamestnanosti
Na zabezpečovanie práva občanov na zamestnanie je zriadený ÚPSVaR ako verejnoprávna
inštitúcia, ktorý v rozsahu svojej pôsobnosti, ako jeden z viacerých subjektov v súčinnosti
s reprezentatívnymi organizáciami zamestnancov a zamestnávateľov vykonáva politiku
zamestnanosti. ÚPSVaR je hlavnou inštitúciou realizujúcou politiku trhu práce, čo je systém podpory
a pomoci občanom pri ich začleňovaní na pracovné miesta na trhu práce formou sprostredkovania
zamestnania, poskytovania poradenstva, prispôsobovaním profesijnej štruktúry nezamestnaných a
zamestnancov pomocou rekvalifikácií, podporovanie vytváranie nových pracovných miest
zamestnávateľmi pomocou poskytovania príspevkov v rámci aktívnej politiky trhu práce a
poskytovaním podpory v nezamestnanosti. Pri poskytovaní verejných sluţieb zamestnanosti obec
spolupracuje s ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou, pri vytváraní dočasných pracovných miest, ktoré sú
nevyhnutným predpokladom zachovania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných. Obec
spolupracuje rovnako aj pri realizácii aktívnej politiky trhu práce (APTP), v rámci ktorej sa pomocou
nástrojov APTP predovšetkým podporuje vytváranie nových pracovných miest zamestnávateľmi, ako
aj obcou samotnou. Obec v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti dočasne zamestnáva
nezamestnaných občanov v rámci malých obecných sluţieb. V prevaţnej miere výkon týchto
pracovných činností zahŕňa údrţbu verejných priestranstiev.
Štruktúra zamestnanosti
Reštrukturalizácia ekonomiky od konca osemdesiatych rokov mala významný dopad aj na
zamestnanosť obyvateľstva v obci. Zmeny sa dotkli predovšetkým väčšiny priemyselných odvetví. Za
posledné roky v absolútnom vyjadrení tu zamestnanosť značne poklesla. V relatívnom vyjadrení sa
v sledovanom období štruktúra zamestnanosti v priemyselnom odvetví vyvíjala nasledovne. Najviac
obyvateľov v obci je zamestnaných v textilnom a odevnom priemysle, potravinárstve a drevárskom
priemysle.
Tab. 20 Priemerný evidenčný počet zamestnancov ţijúcich v obci podľa priemyselných odvetví (%)
Odvetvie/Roky
2004
2005
Priemysel spolu
50
50
Ťaţba nerastných surovín
0
0
Potravinársky
10
10
Textilný, odevný a obuvný
20
20
Drevársky
10
10
Polygrafický
0
0
Chemický a farmaceutický
10
10
Výroba, rozvod energií a vody
0
0
OcÚ Niţný Kručov
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Celkovo v priemyselných odvetviach pracovalo v sledovanom období 50 % obyvateľstva.
V nepriemyselných odvetviach bolo najviac obyvateľov obce zamestnaných v poľnohospodárstve,
vrátane stavebníctva.
Tab. 21 Priemerný počet zamestnancov ţijúcich v obci pracujúcich v nepriemyselných sektoroch (%).
Odvetvie/Roky
2004
2005
2006
Pôdohospodárstvo vrátane lesného hospodárstva
10
10
10
Stavebníctvo
20
20
20
Obchod
5
5
5
Doprava, skladovanie
5
5
5
0
0
0
Pošta a telekomunikácie
Peňaţníctvo a poisťovníctvo
5
5
5
5
5
5
Verejná správa, obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Školstvo
Zdravotníctvo, soc. starostlivosť
Ostatné sluţby
OcÚ Niţný Kručov

5
5
0

5
5
0

5
5
0

Najmenší podiel v nepriemyselných odvetviach pripadol poštové a telekomunikačné sluţby, kde
neboli zamestnaní ţiadni obyvatelia.
2.8 BÝVANIE
V 2007 tvorí v obci bytový fond 111 rodinných domov. Trvalo obývaných bytov bolo 89.
Rozvoj v oblasti výstavby bytov
Nakoľko obec nemá dostatočné prostriedky na rozvoj bytového fondu, vo väčšine prípadov sa
uskutočňuje výhradne z prostriedkov jednotlivých domácností.
Základné údaje o domovom a bytovom fonde
Nasledujúca tabuľka prezentuje stav bytového fondu v roku 2007. V obci bolo v roku 2007
evidovaných 111 domov, z čoho 22 domov bolo neobývaných. V obci sa nenachádzajú bytové domy.
Tab. 22 Domový a bytový fond (byty, domy) v roku 2005
Ukazovateľ / Domy
Domy spolu
Neobývané domy
Počet domov
111
OcÚ Niţný Kručov

22

Byty spolu
116

Neobývané byty
22

Ukazovatele úrovne bývania a vybavenosti boli nasledovné: na jeden byt v obci v priemere
pripadali 4 osoby, pričom na jednu osobu pripadlo v priemere 32 m2.
Tab. 23 Ukazovatele úrovne bývania a vybavenosti domácností
Priemerný počet
trvalo
2
m obytnej
obytných
bývajúcich
plochy na 1
miestností na
Ukazovateľ
osôb na 1
trvalo
1 trvalo
trvalo
obývaný byt
obývaný byt
obývaný byt
Obec
4
130
4
OcÚ Niţný Kručov

m2
obytnej
plochy na
osobu
32

Podiel trvalo
obývaných bytov
s 3+ obytnými
miestnosťami
(v%)
98

Základným zámerom obce v oblasti bývania je zabezpečiť rozvoj bývania vo všetkých jeho
zloţkách. Stratégiu rozvoja bývania je potrebné zaloţiť na usmerňovaní a zosúladení verejných
a súkromných aktivít, finančných, územných a ľudských zdrojov. Vychádzať je nutné pri tom zo
schváleného Programu rozvoja bývania, Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR vydaných
Smerníc na poskytovanie dotácií na obstaranie nájomných bytov, na odstraňovanie systémových
porúch bytových domov, zo schváleného zákona NR SR č. 124/1996 o Štátnom fonde rozvoja
bývania, v znení neskorších úprav a k nemu schválených predpisov a zo Sektorového operačného
plánu pre oblasť rozvoja bývania, vypracovaného Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR
na obdobie rokov 2000 – 2006.
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Strategickým cieľom bytovej výstavby by malo byť – dosiahnuť beţný európsky štandard.
Bývanie pre mladé rodiny, obyvateľov ţijúcich pod hranicou sociálneho minima a prestárlych
občanov by malo byť porovnateľné so sociálnou výstavbou v krajinách EÚ.
2.9 PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY
V obci pôsobí niekoľko podnikateľských subjektov. Vo väčšine prípadov sa jedná o malých
a drobných podnikateľov a ţivnostníkov, ktorý sa orientujú predovšetkým na poskytovanie sluţieb
občanom v obci.
Tab. 24 Podnikateľské subjekty v obci k 20. 8. 2007
Firma
BSaVS, s.r.o.
NOVITA, s.r.o.
Ján Hermanovský, Niţný Kručov č. 42
OR SR

Odvetvie
Obchodná činnosť, stavebná činnosť,
Obchodná činnosť, sluţby,
maloobchod

Funkciu zásobovania obce základným spotrebným tovarom plní 1 malometráţny obchod.
2.10

ŠKOLSTVO A VZDELANIE

Na základe zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy
na obce a na vyššie územné celky s účinnosťou od 1. 7. 2002 prešli materské školy, základné školy a
základné umelecké školy do zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a miest.
V obci pôsobí jedna materská škola, ktoré sa nachádzajú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Materská škola má kapacitu 22 detí.
Čo sa týka materiálneho vybavenia, postupne zastaráva a stáva sa nevyhovujúcim z hľadiska
jeho ďalšieho vyuţitia na pedagogické účely. V priebehu budúcich rokov obec plánuje postupnú
obnovu a doplnenie materiálneho vybavenia, aby škola spĺňala beţné štandardy materských škôl.
Celkové výdavky od roku 2002 do roku 2007 prezentuje nasledujúca tabuľka.
Tab. 25 Celkový počet ţiakov v materskej škole od roku 2002 do 2006.
Ukazovateľ/Roky
2002
2003
2004
Výdavky
392
834
875
OcÚ Niţný Kručov

2005

2006
870

879

Z dôvodu nízkych finančných moţností obce a nedostatočných normatívnych príspevkov na ţiaka
z ministerstva školstva SR (ktoré nepostačujú ani na úhradu beţných výdavkov spojených
s činnosťou školy), sa predpokladá uskutočňovanie investičných projektov v súvislosti
s rekonštrukciou školy v dlhšom časovom období, prípadne s pomocou štrukturálnych fondov
Európskej únie. V priebehu programovacieho obdobia bude potrebné kompletne rekonštruovať
(strešná krytina, okná spôsobujúce vysoký únik tepla vo vykurovacom období - výmena okien
a zateplenie budovy). Predpokladá sa aj rekonštrukcia sociálnych zariadení.
2.11

SOCIÁLNA SFÉRA

Sociálne sluţby sa poskytujú v zariadeniach sociálnych sluţieb, ktorých zriaďovateľmi je obec,
fyzické a právnické osoby, a ostatné orgány miestnej štátnej správy a samosprávy. Tie poskytujú
sociálnu pomoc v zmysle zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nasledujúca
tabuľka prezentuje výdavky obce na zabezpečenie sociálnych sluţieb.
Tab. 26 Celkové výdavky obce na zabezpečenie sociálnych sluţieb od roku 2002 do roku 2006 (v tis. Sk).
Ukazovateľ/Roky
2002
2003
2004
2005
2006
Výdavky
0
64
110
68
74
OcÚ Niţný Kručov

Obec zabezpečuje sociálne sluţby pre svojich obyvateľov sama. V súčasnosti poskytuje
opatrovateľskú starostlivosť pre 2 obyvateľov hlavne v dôchodkovom veku.
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2.12

ZDRAVOTNÍCTVO

V obci sa nenachádza zdravotné stredisko, ani ordinácia praktického lekára. Obyvatelia môţu
vyuţívať zdravotnícke sluţby v okresnom meste, pre ktorú je spádovou obcou v tejto oblasti.
2.13

KULTÚRA

Kultúra v obci je samozrejmou a nevyhnutnou podmienkou ponuky kultúrno-spoločenského
vyţitia sa vlastných obyvateľov, ale aj prejavom cielenej kultúrnej ponuky širšej návštevníckej
verejnosti danej obce. Je prejavom a symptómom spoločenskej úrovne a kultúrnej vyspelosti
daného sídla a regiónu.
Celkové ročné výdavky na zabezpečenie kultúry v obci prezentuje nasledujúca tabuľka.
Tab. 27 Výdavky na zabezpečenie kultúry v obci od roku 2002 do 2006 (v tis).
Ukazovateľ/Rok
2002
2003
2004
Výdavky
8
8
8
OcÚ Niţný Kručov

2005

2006
8

8

V obci chýba kultúrny dom, ktorý by obyvateľom obce slúţil na uskutočňovanie kultúrnych akcií.
2.14

ŠPORT

Obyvatelia majú v obci obmedzené moţnosti športového vyţitia. V obci sa nenachádza ţiadne
športové ihrisko. Obec plánuje do budúcnosti s výstavbou ďalšieho športového ihriska, ktoré by malo
slúţiť hlavne niţším vekovým skupinám obyvateľov, ale aj turistom a iným návštevníkom obce.
Tab. 28 Výdavky na zabezpečenie športu v obci od roku 2002 do 2006 (v tis).
Ukazovateľ/Rok
2002
2003
2004
Výdavky
2
2
2
OcÚ Niţný Kručov

2005
2

2006
12

V oblasti športových aktivít, ktoré sa neviaţu na vybudovanú (resp. absentujúcu) športovú
infraštruktúru, obec a jej okolie ponúka široké moţnosti. V letných mesiacoch ide predovšetkým o
cykloturistiku, pešiu turistiku, poľovníctvo a rybolov.
2.15

UBYTOVACIE ZARIADENIA

V súčasnosti sa v obci nenachádza špecializované ubytovacie zariadenie. Návštevníci obce majú
moţnosť ubytovať sa aj na súkromí.
2.16

STRAVOVACIE A REŠTAURAČNÉ SLUŢBY

Stravovacie a reštauračné sluţby sú poskytované v miestnych pohostinstvách. V obci chýba
reštauračné zariadenie, ktoré by v tradičnom prostredí poskytovalo príleţitostným ale aj ostatným
návštevníkom obce tradičné jedlá typické pre túto oblasť.
2.17

CESTOVNÝ RUCH

Obec je dobrým východiskom za poznávacou turistikou. Vytvára ideálne prostredie na
uskutočňovanie pešej ale aj horskej cykloturistiky. V letnom období môţu uskutočniť obyvatelia obce
výlety do rekreačných stredísk vodnej nádrţe Domaša.

Vodná nádrţ Domaša

Vodná nádrţ vznikla prehradením rieky Ondava pri obci Veľká Domaša. Z jej výstavbou sa začalo
v roku 1962 a ukončená bola v roku 1967. Vodná hladina ukryla šesť obcí a ich chotáre. Zatopené
boli Veľká Domaša, Dobrá nad Ondavou, Trepec, Kelča, Valkov a Petejovce. Ponúka moţnosť
pasívneho a aktívneho oddychu vo viacerých strediskách cestovného ruchu
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Z hľadiska rozvoja poznávacej turistiky sú v okolí zaujímavé zrúcaniny hradov, ktorých zvyšky sa
zachovali aţ dodnes. K najzaujímavejším patria:

Hrad Jasenov

Hrad na zalesnenom 392 m vysokom vrchu bol pravdepodobne postavený v 13. stor. po
tatárskom vpáde Pečeňovcami, stráţil cestu z juhu na sever. V 15. stor. bol opevnený. V 16. stor. tu
razili Drugethovci falošné peniaze. Mincmajstra Mikuláša, ktorý viedol falšovateľskú dielňu popravili v
Prešove. Za protihabsburských povstaní dal hrad J. Rákoczi zbúrať. Na podnet grófa Andrássyho
bola rozpadajúca sa ruina začiatkom nášho storočia konzervovaná, zastrešili sa viaceré objekty a
upevnila vstupná časť.

Hrad Brekov - (338 m n. m.)

Zrúcanina sa vypína na strmšom andezitovom výbeţku Klokočín (338 m) nad Laborcom, priamo
nad rovnomennou obcou na ceste medzi Stráţskym a Humenným. Hrad pochádzal z prelomu 13. a
14. stor., ako pevnosť zanikol koncom 17. stor. Roku 1446 došlo pod hradom k bitke medzi
uhorským kráľom Matejom Korvínom a poľským kráľom Kazimírom IV, v ktorej Matej Korvín zvíťazil.
Pôvodne patril hrad kráľovi, neskôr boli jeho majiteľmi Petényiovci, Drugethovci a iní. Bol viackrát
zničený. Chránil obchodnú cestu z Potisia do Haliče. Zachovala sa z neho mohutná vstupná veţa,
niekoľko miestností a zvyšky múrov.

ZOO Stropkov

ZOO park je jediným zariadením svojho druhu na Slovensku. Pracovníkom tohto zariadenia sa
podarilo skĺbiť všetky úlohy podobných zariadení. Okrem vystavovania zaujímavých cudzokrajných
zvierat v 40 voliérach plní aj ochranu genofondu našej planéty. Svojou osvetovou činnosťou sa
podieľa na výchove mladej generácie k láske k prírode a tak i k ochrane ţivotného prostredia.

Herľany

Obec známa výskytom jediného gejzíru v republike. Písomne doloţená v r. 1487, patrila panstvu
Trebišov. V r. 1964 k obci pričlenili časť Ţirovce. V obci je 5 prameňov studenej slanej zemitouhličitej vody, známych uţ v 17.stor. Z nich jeden prameň známy ako Herliansky gejzír bol vyvŕtaný
v r. 1870-1875 a tým sa prameň umelo aktivizoval. Erupčné intervaly boli spočiatku po vrte 3-9
hodinové, neskôr sa predlţovali, v súčasnosti sa erupčná činnosť opakuje v 32-34 hodinových
intervaloch.
Prameň sa pouţíval na pitnú, ale aj na kúpeľnú liečbu, pre ktorú sa voda umelo ohrievala. V
letnej sezóne Herľany disponovali počtom 500 lôţok. Od r. 1908 do 1. svetovej vojny patrili Herľany
medzi najvýznamnejšie kúpele na Slovensku. Svoj kúpeľný ráz stratili po 2. svetovej vojne, keď sa
neobnovili vojnou poškodené časti a neobnovila sa ich funkcia. Zostala tu klasicistická kúpeľná
budova z polovice 19. stor. Dnes je tu rekreačné stredisko Technickej univerzity v Košiciach.
Asi 5 km na juhovýchod od Herlian, nad obcou Vyšná Kamenica v údolí Kamenického potoka je
malá vodná nádrţ. Pri nej rekreačná oblasť s moţnosťou kúpania, vodných športov, s ubytovacími a
stravovacími sluţbami.
2.18

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU OBCE ZA ROKY 2002 – 2006

V sledovanom období vykazovalo hospodárenie obce rovnomerný vývoj.
Tab. 29 Prehľad hospodárenia obce v období od 2002 – 2006 (tis.Sk)
Ukazovateľ / Roky
2002
2003
2004
Beţné príjmy
1491
1944
Kapitálové príjmy
3342
1883
Príjmy spolu
4833
3827
% plnenia príjmov
94
95
Beţné výdavky
1441
1997
Kapitálové výdavky
1510
1667
Výdavky spolu
2951
3664
% plnenia výdavkov
92
96
Zisk/strata
1882
163
OcÚ Niţný Kručov
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2290
163
2453
100
1982
180
2162
95
291

2005
2778
262
3040
100
2304
262
2566
96
474

2006
2666
425
3091
100
2340
354
2694
90
397
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Ako prezentuje tabuľka, v kaţdom roku sledovaného obdobia, hospodárila obec s kladným
hospodárskym výsledkom. V roku 2002 vykázala obec prebytok rozpočtu vo výške 1882 tis. Sk.
Vzhľadom na veľkosť obce moţno hospodárenie povaţovať za veľmi pozitívne s tendenciou trvalej
stability zabezpečenia všetkých potrebných samosprávnych funkcií. Nasledujúca tabuľka prezentuje
stav majetku obce k 31.12.2006. Obec disponovala týmto majetkom:
Tab. 30 Prehľad majetku obce v roku 2006 k 31.12.
Majetok
Software
Pozemky
Stavby
Ostatný HIM
Spolu majetok
OcÚ Niţný Kručov

Suma (v Sk)
54
15
2810
142
3021

Najväčší podiel majetku obce pripadal na hmotný investičný majetok. K uvedenému termínu
disponovala obec stavbami v hodnote 2,810 mil. Sk. Ostatný hmotný investičný majetok bol
ohodnotený na 142 tis. Sk. Obec k uvedenému dátumu disponovala pozemkami v hodnote 15 tis.
Sk.
2.19

SAMOSPRÁVA

Vzťah samospráva – občan si vyţaduje vypracovať projekt klientského prístupu riešiaci ako,
vzťah zamestnancov úradu, tak aj poslancov ku občanom a návštevníkom obce. Nasledujúca
tabuľka prezentuje celkové výdavky na chod samosprávy v tis. Sk.
Tab. 31 Výdavky obce na chod samosprávy od 2002 do 2006
Ukazovateľ/Rok
2002
2003
Obec
809
826
OcÚ Niţný Kručov

2004

2005
796

935

2006
1114

Vývoj celkových výdavkov v sledovanom období zaznamenáva mierne rastúci trend. Od roku 2002
do roku 2006 vrástol objem vynaloţených prostriedkov na chod samosprávy 37,7 %. Nárast
výdavkov bol kompenzovaný nárastom príjmov z podielových daní a miestnych poplatkov, ktorých
výšku prezentuje nasledujúca tabuľka.
Tab. 32 Príjmy obce z podielových daní a poplatkov od 2002 do 2006 (v tis. Sk).
Ukazovateľ/Rok
2002
2003
2004
Podielové dane
666
695
791
Miestne poplatky
158
139
172
OcÚ Niţný Kručov

2005
2223
454

2006
2251
219

S výkonom svojich samosprávnych funkcií súvisí aj zabezpečovanie komunálnych sluţieb v obci.
Nasledujúca tabuľka prezentuje výdavky obce Niţný Kručov na zabezpečenie týchto sluţieb. Najväčší
podiel výdavkov pripadal na zabezpečenie verejného osvetlenia a úpravy verejných priestranstiev.
Tab. 33 Výdavky obce na zabezpečenie komunálnych sluţieb 2002 do 2006.
Ukazovateľ/Rok
2002
2003
2004
Úprava verejných priestranstiev
7
20
10
Údrţba miestnych komunikácií
0
0
0
Cintorínske sluţby
0
0
9
Verejné osvetlenie
39
51
35
OcÚ Niţný Kručov

2005

2006
19
0
8
33

15
0
8
36

Najmenej výdavkov bolo vynaloţených na zabezpečenie cintorínskych sluţieb, ktoré sa týkali
v prevaţnej miere údrţby verejných prienstranstiev v areály cintorína.
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3 VÍZIA OBCE

Obec Niţný Kručov je obcou, ktorá sa stará o rovnováţne zabezpečenie verejných
sluţieb, ktoré sú nevyhnutné pre plnohodnotný ţivot jej obyvateľov. Obec vytvorila
vhodné podmienky pre rozvoj podnikateľských subjektov tým, ţe prispela k rozšíreniu
priemyselnej zóny smerom na okresné mesto. V novom areáli spustilo prevádzku
niekoľko nových výrobných podnikov. V obci sa vytvorili vhodné podmienky na ďalší
rozvoj sluţbotvornej sféry. V období posledných 10 rokov obec zaznamenala nárast
počtu obyvateľov, hlavne v dôsledku migračných tendencií, vniklo niekoľko nových ulíc
s IBV a nové oddychové zóny. Obec rozšírila moţnosti športového vyţitia, počas
posledných 10 rokov vzniklo niekoľko športových ihrísk a jedno viacúčelové ihrisko.
Pokrýva potreby všetkých vekových skupín. V obci boli zrekonštruované oddychové
zóny. V súvislosti s rozvojom cestovného ruchu obec prezentuje svoje kultúrne tradície
a zvyklosti v duchu rozvoja kultúrneho povedomia nielen vo svojom regióne, ale aj za
hranicami Slovenskej republiky.
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4 PRIORITNÉ ROZVOJOVÉ OBLASTI OBCE
Strategický plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre uvaţované obdobie predstavuje
rozsiahly komplex analýz a opatrení. V kaţdom období niektoré opatrenia podmieňujú realizovanie
iných. Niektoré sa musia povaţovať za dôleţitejšie pre havarijný stav predmetnej veci, niektoré sú
ešte prednostnejšie z hľadiska potrieb a záujmu tej alebo onej skupiny obyvateľov. Limitujúci faktor
– dostatok finančných prostriedkov nemôţe byť dôvodom pre neurčenie strategického cieľa. Uţ tým
ţe je definovaný napomôţe smerovaniu rozvoja. Spracovatelia vychádzajúc z prieskumu a analýzy
existujúceho stavu, pri zachovaní princípov všeobecného konsenzu a vzájomnej vyváţenosti,
povaţujú za prioritné rozvojové oblasti nasledovné:
1. Hospodárstvo a vedecko-technicky rozvoj
Priority v oblasti rozvoja hospodárstva a vedecko-technického rozvoja spadajú predovšetkým do
vytvárania pozitívnych predpokladov na rozvoj podnikateľských aktivít. Ide o vymedzenie
priemyselných zón v obci, príprava pozemkov a zabezpečenie technickej infraštruktúry. V prípade
existujúcich priemyselných zón ide hlavne o rekonštrukciu zóny s ohľadom na vytvorenie podmienok
jej patričného rozšírenia.
2. Technická infraštruktúra
Rozvoj a udrţiavanie technickej infraštruktúry je nevyhnutné z hľadiska prílevu investícií v oblasti
priemyslu a rozvoja cestovného ruchu, ako aj udrţania poţadovanej ţivotnej úrovne obyvateľstva.
Ide hlavne o zabezpečenie infraštruktúry do oblastí, ktoré sú potenciálne najvhodnejšie na rozvoj
cestovného ruchu.
3. Ţivotné prostredie
Trvalo udrţované ţivotné prostredie je významným ukazovateľom kvality ţivota. Dlhodobé
udrţovanie, ale aj skvalitňovanie prírodného prostredia, je spoločným cieľom všetkých obyvateľov
obce. Monitorovaná kvalita vody a ovzdušia. Optimalizácia nakladania s odpadmi. Informovanosť
obyvateľov o ţivotnom prostredí. Propagácia chránených území a národného parku.
4. Sociálna oblasť a zdravotníctvo
Pokračujúci trend rastu podielu seniorov na počte obyvateľov musí byť sprevádzaný podmienkami, ktoré umoţnia dôstojnejšie preţitie zbytku ţivota. Veková skladba obyvateľov je
sprevádzaná väčším výskytom špecifických chorôb.
5. Školstvo a šport
Zlepšenie technického stavu a vybavenia materskej školy. Výstavba športovej infraštruktúry.
6. Kultúra
Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektami ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Existencia dôstojných
priestorov pre kultúrne aktivity je prvoradá povinnosť obce. Priebeţná a kreatívna propagácia
podujatí má vplyv na imidţ obce a tým aj na cestovný ruch. Kultúrne tradície budú šírené aj
prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.
7. Cestovný ruch a public relation
V rámci rozvoja cestovného ruchu je potrebné spracovať koncepciu regionálnej spolupráce
s okolitými turistickými lokalitami a domácimi a zahraničnými cestovnými kanceláriami. Nevyhnutnou
je taktieţ propagácia obce a to najmä prostredníctvom www - stránky.
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5 SWOT ANALÝZY
Nasledujúca SWOT analýzy sa zameriavajú na silné, slabé stránky, príleţitosti a riziká prioritných
rozvojových oblastí. Na ich základe budú formulované hlavné rozvojové ciele.
5.1 Hospodárstvo a vedecko-technický rozvoj.
5.2 Technická infraštruktúra.
5.3 Ţivotné prostredie.
5.4 Sociálna oblasť a zdravotníctvo.
5.5 Školstvo a šport.
5.6 Kultúra.
5.7 Cestovný ruch a public relations.
Analýza SWOT
Analýza SWOT pomôţe zamerať pozornosť na kľúčové oblasti vo vnútri obce. Vyuţitá bude
hlavne pri budovaní jej silných stránok, odstraňovaní slabých stránok alebo ich akceptovaní (pokiaľ
ich nie je moţné odstrániť), vyuţívaní príleţitostí a vyrovnaní sa s rizikami vonkajšieho prostredia.
SWOT analýza bude základným dokumentom a východiskom pre tvorbu stratégie obce
a strategického plánovania.
Analýza silných a slabých stránok sleduje súčasný stav z hľadiska vnútorných faktorov, odhaľuje,
čo je v obci pozitívne a negatívne. Silnou stránkou obce sú jej prirodzené dispozície a akákoľvek
konkurenčná výhoda. Slabou stránkou je to, čo obci chýba, alebo čo sa robí nedostatočne v
porovnaní s inými.
Analýza príleţitostí a ohrození sa zameriava na budúci rozvoj obce z hľadiska vonkajších
faktorov, určuje moţnosti rozvoja a riziká, s ktorými treba rátať. Príleţitosťou obce je akýkoľvek
pozitívny trend, ktorý môţe byť impulzom pre jej ďalší rozvoj v prípade, ţe sa nájdu zdroje na jeho
realizáciu a bude oň záujem. Ohrozením obce sú akékoľvek nevýhodné trendy alebo smery vývoja
na úrovni miestnej ale aj regionálnej, národnej či celosvetovej, ktoré ju v negatívnom smere
ovplyvňujú.
Syntéza výsledkov analýzy SWOT porovná vonkajšie hrozby a príleţitosti s vnútornými silnými a
slabými stránkami. Ich kombináciou a prienikom vznikne stratégia ako vyvaţujúci faktor, ktorý
uvedie obec do súladu s jej okolím. Vzhľadom na rozdielny význam a váhu jednotlivých
analyzovaných poloţiek bude mať obec k dispozícii rozličné varianty stratégie:
1.Stratégia SO 2.Stratégia ST 3.Stratégia WO -

4.Stratégia WT -

najatraktívnejší strategický variant. Obec si ju zvolí ak,
prevaţujú sily nad slabosťami a príleţitosti nad hrozbami. Odporúča sa
ofenzívna stratégia z pozície sily.
stratégia silnej, ktorá sa nachádza v nepriaznivom prostredí. Odporúča sa
defenzívna stratégia, ktorou si obec chráni uţ vydobytú pozíciu.
túto stratégiu si volí, ak prevaţujú slabosti nad silami, nachádza sa však v
atraktívnom prostredí. Aby obec vyuţila naskytujúce sa príleţitosti, na ktorých
zvládnutie nemá dostatok vnútorných schopností, snaţí sa postupne
posilňovať svoju pozíciu a odstrániť nedostatky.
vhodná pre obec, ktorá je slabá a navyše sa nachádza v neatraktívnom
prírodnom a sociálno-ekonomickom prostredí.
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5.1 HOSPODÁRSTVO A VEDECKO-TECHNICKÝ ROZVOJ
Silné stránky
dostatok pracovnej sily, ktoré sú k dispozícii pre
priemyselne zamerané podniky,
dobré klimatické podmienky na pestovanie teplomilných
rastlín,
prítomnosť firiem s dobrým rozvojovým potenciálom,
výhodná geografická poloha obce v blízkosti okresného
mesta Vranov nad Topľou,
rýchla dostupnosť krajského mesta Prešov,
prítomnosť ţelezničnej dopravy,
vysoký podiel obyvateľstva v produktívnom veku,
existencia vhodných plôch pre budovanie priemyselných
zón,

Slabé stránky
-

-

-

nevyriešené vlastnícke vzťahy k pozemkom a stavbám,
ktoré
sa
môţu
stať
prekáţkou
pri rozvoji
podnikateľských aktivít,
nízky rozpočet obce nedovoľuje v dostatočnej miere
podporovať podnikateľské aktivity obyvateľstva,
chýba
informačný
systém
na
komunikáciu
samospráva – podnikatelia – občania,
nedostatok investičného kapitálu z vlastných zdrojov,
vysoká finančná zaťaţenosť a administratívne bariéry
obmedzujúce rozvoj podnikania,
nedostatočné vyuţitie existujúcich výrobných kapacít,
nedostatočná
miera
tvorby
finančných
zdrojov
u fyzických
osôb,
ktorá
zabraňuje
rozvoju
podnikateľských aktivít,
nedostatočná podpora poľnohospodárskych podnikov,
nedostatočná miera tvorby finančných zdrojov na nákup
a inštaláciu
moderných
efektívnych
výrobných
technológií,

Príleţitosti
-

-

dobré klimatické podmienky okresu Vranov nad Topľou,
dostatok ľudských zdrojov s dostatočnými skúsenosťami
v oblasti poľnohospodárstva,
existencia
vhodných
podmienok
na
rozvoj
poľnohospodárstva,
maximálna podpora podnikateľov a vytváranie vhodných
podnikateľských podmienok,
rozvoj technickej infraštruktúry,
rozvoj informačných technológií – lepší prístup
k informáciám,
zlepšenie prístupu malých a stredných podnikateľov
k financiám,
moţnosť vstupu zahraničných investorov do existujúcej
infraštruktúry v priemysle,
moţnosť získania finančných prostriedkov z fondov EU,
rozvoj environmentálne vhodných technológií,
zahraničné investície,
podpora rozvojových investícií,
vytvorenie nových pracovných miest najmä v malom a
strednom podnikaní a sluţbách,
spájanie pravidelných, tradičných kultúrnych aktivít
s podnikateľskými
aktivitami,
resp.
organizovanie
kultúrnych aktivít pre podnikateľské účely (poznávacia
a kultúrna turistika),
zlepšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva môţe byť
hybnou silou rozvoja podnikateľských aktivít,

Ohrozenia
-

pomalá
výstavba,
modernizácia
a rekonštrukcia
technickej infraštruktúry,
administratívne opatrenia obmedzujúce plnohodnotný
rozvoj cestovného ruchu,
veľká administratívna náročnosť pre získanie financií zo
štátnych dotácií a z fondov EU,
nedostatok investičného kapitálu,
neochota obyvateľov
uskutočňovať podnikateľské
aktivity,
neochota obyvateľov investovať do ďalšieho vzdelávania,

5.2 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Silné stránky
-

vybudovaná sieť na rozvod elektrickej energie,
dobré prepojenie obecnej komunikácie na hlavnú cestnú
sieť,
dostupná ţelezničná sieť,
existencia verejného osvetlenia,
digitálna telekomunikačná sieť,
z funkčného hľadiska veľmi vyhovujúci systém
regionálnej autobusovej a ţelezničnej dopravy,
kompletná plynofikácia obce,
existencia verejného rozhlasu,
úroveň dobudovania nadradenej dopravnej
infraštruktúry ako súčasti európskej dopravnej
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Slabé stránky
-

-

nevyhovujúci stav verejného osvetlenia, potreba
dobudovania,
nevybudovaný splašková kanalizačná sieť,
absencia ČOV,
absencia daţďovej kanalizačnej siete,
nedobudovaný vodovodná sieť,
absencia domu smútku,
slabé pokrytie signálom mobilných operátorov,
zlý technický stav miestnych komunikácií, ktoré sú
vplyvom poveternostných podmienok v značnom štádiu
zvetrania,
zlý technický stav miestneho verejného rozhlasu,
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-

-

-

infraštruktúry,
hustota existujúcej infraštruktúry cestnej dopravy,
v blízkosti regiónu nachádzajúce sa kriţovanie
multimodálnych európskych koridorov smer západvýchod a sever-juh, ktoré spájajú hlavné sídelnohospodárske ťaţiská SR a napájajú ich na európsky
dopravný systém,
postupne zavádzané sluţby eGovernemtu a
elektronizácia sluţieb štátnej správy a samosprávy
dobrá vybavenosť a výkonnosť technologickej IK
infraštruktúry v obecnom úrade,
široká sieť pamäťových a fondových inštitúcií a
dostupnými, rozsiahlymi a hodnotnými zdrojmi pre
kvalitný digitálny obsah a e-sluţby,
relatívne vysoká penetrácia širokopásmového pripojenia,

-

-

-

-

-

Príleţitosti
-

-

vybudovanie miestneho bezdrôtového rozhlasu,
rekonštrukcia mostov a lávok,
dostavba vodovodnej infraštruktúry,
výstavba splaškovej kanalizačnej siete,
rekonštrukcia miestnych komunikácií,
dobudovanie chodníkov popri miestnych komunikáciách,
rekonštrukcia verejného osvetlenia a jeho rozšírenie na
neosvetlené časti obce,
zriadenie vysokorýchlostného Internetu DSL, prípadne
WI – FI, ktorý by bol významným pozitívnym prvkom pri
hľadaní si zamestnania a rozvoji podnikateľských aktivít,
príprava pozemkov pre budúcu priemyselnú zónu v obci,
zavedenie
elektrických,
plynových,
vodovodných
a kanalizačných prípojok do novej priemyselnej zóny,
moţnosť získania finančných prostriedkov z fondov EÚ,
vyuţitie významnej geografickej polohy územia z
hľadiska prechádzajúcich dopravných koridorov,
zvýšenie počítačovej gramotnosti,
zníţenie cien vyuţívania Internetu,
rozvoj
ďalších
telekomunikačných
sluţieb
v
konkurenčnom prostredí,
existujúca infraštruktúra pre rozvoj priemyselných zón
v obci,
zlepšenie dopravnej dostupnosti ţelezničnou dopravou,
modernizácia cestnej siete - cesty I. triedy,
perspektíva dobudovania diaľničného dopravného
systému,
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nevyhovujúci stav korýt miestnych tokov,
negatívny stav nehnuteľného majetku obce – obecný
úrad, materská škola, ...,
nedostatok finančných prostriedkov na údrţbu technickej
infraštruktúry,
absencia chodníkov popri väčšine komunikácií vo
vlastníctve obce,
nedostatok regionálneho digitálneho obsahu a nízke
konkurenčné prostredie z dôvodu vysokej ceny za PC ,
nízkej výkonnosti e-sluţieb ,
nedostatočná
úroveň
optimalizácie
procesov
a
štandardizácie dokumentov vo verejnej správe,
absencia koncepčného a systematického formovania
právneho rámca podpory aplikácie IT v procesoch
výkonu činností verejnej správy,
nízky podiel e-sluţieb samosprávy s vyššou pridanou
hodnotou a nízka efektívnosť ostatných sluţieb
samosprávy, ktorá je dôsledkom nízkej tvorby finančných
zdrojov,
nízka vybavenosť a výkonnosť technologickej IK
infraštruktúry samosprávy,
nedostupný kvalitný digitálny obsah
fyzicky nedostupný internet v území s nízkou hustotou
osídlenia, alebo málo atraktívny pre pouţívateľov,
pomaly zavádzané základné sluţby eGovernmentu a
nízka efektivita ostatných elektronizovaných verejných
sluţieb, ktoré väčšinou iba kopírujú papierové sluţby,
pomaly rastúca penetrácia širokopásmového pripojenia,
nevyhovujúci technický a kvalitatívny stav dopravnej
infraštruktúry,
nedostatočne rozvinutý integrovaný dopravný systém
(IDS)
nízky podiel ciest vyšších tried na celkovej dĺţke ciest v
regióne,
nevyhovujúci technický stav ciest I. triedy,
nedobudovaná sieť rýchlostných ciest,
prudký nárast individuálneho motorizmu,
zastaralý park verejnej osobnej dopravy,
nevhodná deľba prepravnej práce verejnej osobnej
dopravy,
absencia integrovaných dopravných systémov,

Ohrozenia
-

malá miera podpory miest a obcí zo strany štátu,
zhoršujúci sa stav obecných stavieb a komunikácií,
absencia chodníkov popri miestnych cestných
komunikáciách,
nevýhodné podmienky čerpania prostriedkov z EÚ
fondov,
nevýhodné podmienky čerpania úverových zdrojov
z komerčných bánk,
zniţovanie konkurencieschopnosti ţelezničnej dopravy,
pokles rozsahu prepravy na ţeleznici a zvyšovanie
negatívnych účinkov dopravy na ţivotné prostredie,
zvyšujúce sa náklady na údrţbu a opravy cestnej
infraštruktúry,
oneskorená výstavba a modernizácia cestnej siete,
zníţenie dopravnej dostupnosti a s tým spojené zníţenie
atraktívnosti územia pre investorov,
zvyšujúca sa nehodovosť na ceste I. triedy E572 z
dôvodu prekračovania prípustnej intenzity,
zhoršenie dopravnej obsluhy,
spomalenie hospodárskeho rastu,
narastanie environmentálneho zaťaţenia,
trvalý presun cestujúcich z verejnej osobnej dopravy na
individuálnu dopravu,
nedostatočná kvalita právneho rámca výkonu činností
verejnej správy,
zvyšovanie komunikačnej a administratívnej náročnosti
výkonu činností verejnej správy vo vzťahu k externému,
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-

-

-

zrovnoprávnenie papierovej a elektronickej komunikácie
medzi verejnou správou, občanmi a podnikateľmi,
vytváranie a sprístupňovanie verejného digitálneho
obsahu,
zrušenie princípu miestnej kompetencie pri vydávaní
dokumentov a poskytovaní sluţieb verejnou správou,
e-government je príleţitosťou prelomovú modernizáciu
interných administratívno-správnych procedúr, zlepšenie
imidţu VS, ako aj zvýšenie podielu a záujmu verejnosti
na správe vecí verejných,
vytváranie
kvalitného
a
dostupného
verejného
digitálneho obsahu stimulujúceho dopyt po e-sluţbách a
širokopásmovom pripojení,
rastúca penetrácia širokopásmového pripojenia

ako aj internému prostrediu,
digital divide, zvyšovanie disparít medzi územiami alebo
sociálnymi skupinami vo vyuţívaní IKT,
nízka digitálna gramotnosť a zručnosť pouţívateľov IKT
a nedostatočný dopyt po elektronických sluţbách,
rozvoj digitálnej kriminality, narúšanie súkromia, výchovy
a ochrany osobných údajov

5.3 ŢIVOTNÉ PROSTREDIE
Silné stránky
-

kompletná plynofikácia obce,
98 % obyvateľov vyuţíva na vykurovanie zemný plyn,
kvalitná legislatíva pre nakladanie s KO a DSO,
prírodné bohatstvo s lesmi, pasienkami,
veľké plochy lesov vhodných na rekreáciu,
vysoká hustota vzácnych prírodných úkazov,
existencia separovaného zberu,

Slabé stránky
-

Príleţitosti
-

kompletná zmena palivovej základne,
úprava verejných plôch,
zabezpečiť separovaný zber v celej obci,
rekonštrukcia miestnych komunikácií,
spustenie ČOV,
dobudovanie miestnej kanalizácie,
moţnosti materiálového, resp. energetického vyuţitia
odpadov pri rešpektovaní duálnych vlastností odpadov,
dôsledné plnenie kvalitne stanovených cieľov v oblasti
odpadového hospodárstva,
regulácia koryta miestneho potoka,
výstavba chodníkov popri miestnych komunikáciách,
odstránenie zdrojov znečistenia
povrchových a
podzemných vôd ohrozujúcich zdroje pitnej vody,
zvýšiť právne vedomie obyvateľstva vo sfére ţivotného
prostredia,
výstavba oddychovej zóny v širšom centre obce,
výstavba športovo – rekreačného areálu v obci,
rozvoj ekologického poľnohospodárstva a ekologizácia
priemyselnej výroby,
obnoviteľné zdroje energie – geotermálna energia,
energia biomasy, veterná energia,
moţnosti získania finančných prostriedkov z fondov EU,
dodrţiavanie
noriem
EÚ
v oblasti
produkcie
znečisťujúcich látok v priemysle,

narastanie individuálnej automobilovej a motocyklovej
dopravy,
absencia splaškovej kanalizačnej siete,
absencia ČOV,
absencia zberného dvora pre separovaný zber,
absencia obecného kompostoviska,
v širšom okolí prítomné výrobné prevádzky spôsobujúce
nadmernú produkciu polietavých častíc prachu,
prítomnosť
medzinárodnej
cesty
s nadmernou
produkciou exhalátov a v zimných mesiacoch aj prachu
z posypových materiálov,
nízka miera vynútiteľnosti práva v oblasti ŢP,
nedostatočná informovanosť obyvateľstva o stave ŢP,
nedostatok technických kapacít zberu, dopravy,
triedenia, zhodnocovania a likvidácie odpadov,
sídlo ekologicky záťaţových prevádzok alokovaných
v okrese Vranov nad Topľou,
kyslé daţde znehodnocujúce lesný porast v okolí,
nadmerné vyuţívanie umelých hnojív spôsobujúce
acidifikáciu pôdy,
existencia čiernych skládok,
absencia oddychovej zóny pre obyvateľov,

Ohrozenia
-

-

zhoršujúci sa stav ţivotného prostredia v dôsledku
nadmernej hospodárskej činnosti v ostatných častiach
kraja,
zhoršujúci sa stav ţivotného prostredia v dôsledku
nadmerného vyuţívania fosílnych palív domácnosťami.
ohrozená kvalita pitných a povrchových vôd,
zhoršenie zdravotného stavu obyvateľstva,
znečistenie ovzdušia veľkými zdrojmi znečistenia,
dopady na zdravotný stav obyvateľov,
zníţenie biodiverzity,
pretrvávajúce vykurovanie hlavne tuhými palivami,
nárast mnoţstva vyváţaných odpadov,
nízka disciplína pri nakladaní s odpadmi,
neriešenie problému existencie „čiernych“ skládok,

-
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5.4 SOCIÁLNA OBLASŤ A ZDRAVOTNÍCTVO
Silné stránky

-

-

-

Slabé stránky

opatrovateľská sluţba zabezpečená obcou,
rozvinutá sieť sociálnych zariadení a sluţieb v priľahlých
sídlach,
dobrá dostupnosť zdravotníckeho zariadenia v okresnom
meste Vranov nad Topľou,
zlepšovanie
právneho
a inštitucionálneho rámca
sociálnej inklúzie,
realizované reformy, vrátane inštitucionálnych a
fiškálnych
v oblasti sociálnej inklúzie, fiškálna
decentralizácia,
dôraz na princíp subsidiarity,
zvyšovanie adresnosti, efektívnosti a
opatrení sociálnej inklúzie,
dôraz na kvalitu a profesijné zabezpečenie,
novokoncipovaný systém ochrany detí,

dostupnosti

fiškálna decentralizácia,
kvalitné neštátne subjekty pôsobiace v niektorých
oblastiach sociálnej sféry,
zavádzanie podporných opatrení pre rodiny s deťmi,
zvyšujúce sa povedomie zamestnávateľov pri vytváraní
rodine priateľského prostredia a tradícia súťaţe
„Zamestnávateľ ústretový k rodine“ a Audit “Rodina a
práca“,
kvalitný fungujúci systém predškolských zariadení,
záujem MVO o vytváranie sluţieb starostlivosti,
existencia
celoslovenského
systému
„materských
centier“,
vysoká solidarita a podpora v rámci rodín v súvislosti so
starostlivosťou o deti a odkázané osoby,

-

nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj sociálnych
sluţieb,

-

nedostatok priestorov na zriadenie domova sociálnych
sluţieb,
absencia oddychovej zóny pre seniorov a ostatné vekové
kategórie,
absencia ordinácie praktického lekára,

-

-

Príleţitosti
-

moţnosť pouţitia 2% daní daňových subjektov na
prioritné potreby zdravotníctva,
zabezpečenie detskej lekárky aspoň 1 x týţdenne do
obce,
rozšírenie opatrovateľskej sluţby,
zlepšenie
štandardu
zdravotníckych
zariadení
v dostupných zariadeniach,
zakladanie mimovládnych neziskových organizácií
poskytujúcich všeobecne prospešné sluţby,
zlepšujúca sa infraštruktúra a lepšie prepojenie trhov
práce na susediace trhy práce,
odbúranie rodových stereotypov pri voľbe povolania a v
prístupe k zamestnaniu,
rozšírenie aktívnych opatrení na trhu práce na podporu
vzdelávania a prípravy pre trh práce a na podporu
zamestnávania v atypických formách pracovných
vzťahov, najmä pre rodičov počas materskej dovolenky
a rodičovskej dovolenky,

PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 - 2016

ekonomická situácia obyvateľstva zabraňuje častokrát
potrebnú návštevu ordinácie praktického a následne
špecializovaného lekára,
zdravotný stav obyvateľstva,
pretrvávanie tradičných spádových oblasti dochádzky za
prácou
nízka úroveň priestorovej mobility za prácou všeobecne a
nízky rozsah medziokresnej a medzikrajskej dochádzky
za prácou.
absencia
systému
podporných
poradenských
a
informačných sluţieb pre potreby pracovnej mobility
(mobilitný servis)
prehlbovanie dlhodobej nezamestnanosti
absencia širšej podpory vzdelávania a zamestnávania
osôb vzdialených od trhu práce dlhšie obdobie z dôvodu
starostlivosti o dieťa alebo o ďalšieho člena rodiny,
príslušnosti k marginalizovanej alebo vylúčenej skupine
populácie
nízka dostupnosť a úzka variabilita sociálnych sluţieb a
výkonu iných opatrení
pomalé zavádzanie nových opatrení a nových typov
sociálnych sluţieb do praxe a nízka udrţateľnosť
výsledkov
nedostatok aktivít zameraných na podporu začleňovania
niektorých znevýhodnených skupín do spoločnosti a
zniţovanie rizík sociálno-patologických javov
nedostatočne zabezpečená kontinuita sociálnej a
zdravotnej starostlivosti pri dlhodobej odkázanosti na
pomoc inej osoby a nedostatok sluţieb dlhodobej
starostlivosti
nedostatočné vyuţívanie viaczdrojového financovania
slabá
kooperácia
aktérov
(štát,
samospráva,
zamestnávatelia)
nedostatočná úroveň identifikovania potrieb rozvoja
ľudských zdrojov

Ohrozenia
-

rast počtu obyvateľov v seniorskej kategórii,
zhoršujúca sa sociálna situácia niektorých skupín
obyvateľstva,
zhoršovanie zdravotného stavu stredného veku,
rast počtu srdcovo-cievnych chorôb,
rast nádorových ochorení tráviaceho traktu,
vysoký výskyt alergických ochorení,
pokles výdavkov na preventívnu zdravotnú starostlivosť,
pretrvávajúce stereotypy v mobilitnom správaní sa
pracovnej sily,
nízky dopyt po práci v prihraničných oblastiach,
nízky záujem zamestnávateľov o prijímanie uchádzačov
o zamestnanie na podporované pracovné miesta,
nedostatočný záujem zamestnávateľov o udrţatelnosť
vytvorených pracovných miest,
prehlbovanie chudoby u niektorých skupín populácie a
reprodukcia chudoby,
zvyšujúci sa počet klientov odkázaných na pomoc iných
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-

-

-

podpora rozvoja sociálnych sluţieb, a iných opatrení,
projektov a programov na podporu sociálneho
začleňovania ohrozených skupín podľa ich špecifických
potrieb,
dôrazné uplatňovanie princípu subsidiarity,
lepšie podmienky na zlaďovanie prac. a rodinných
povinností,
začleňovanie do širšieho
priestoru a vyrovnávanie
európskych štandardov,
zvýšenie vzdelanostnej a kvalifikačnej úrovne ľudských
zdrojov zodpovedajúcej dopytu na trhu práce a
znalostnej ekonomike,
Príprava ľudských zdrojov pre potreby globalizovanej
ekonomiky a spoločnosti,
moţnosti získania finančných prostriedkov z fondov EU,

-

-

-

nesystematickou preventívnou prácou v prirodzenom
rodinnom a otvorenom prostredí,
zvyšujúce sa finančné náklady na sociálne sluţby a iné
opatrenia pretrvávaním poskytovania tradičných foriem
pomoci a sluţieb pobytového charakteru
a riziko
zniţovania kvality ţivota občanov finančnou náročnosť
sociálnych sluţieb pre klienta,
pretrvávajúce stereotypy pri vykonávaní správy v oblasti
sociálnych vecí,
neadresnosť a absencia individuálneho prístupu ku
klientovi,
klesanie kvality poskytovaných sluţieb a vykonávaných
opatrení v dôsledku absencie systému prehlbovania
kvalifikácie a ich celková nedostupnosť,
nepriaznivý demografický vývoj,

5.5 ŠKOLSTVO A ŠPORT
Silné stránky
-

dobré výchovno – vzdelávacie výsledky materskej školy,
dostatok priestorov na výkon vzdelávacej činnosti,
existencia obecnej kniţnice s 1000 kniţnými titulmi,

Slabé stránky
-

Príleţitosti
-

-

-

-

-

ďalšie zavádzanie výpočtovej techniky do materskej
školy - zvýšenie počítačovej gramotnosti ţiakov
a učiteľov,
koordinácia výchovy a vzdelávania so všetkými
odbornými inštitúciami,
výstavba oddychovej a športovej zóny v obci,
zefektívnenie spolupráce s okresným mestom na
regionálnej úrovni,
úprava turistických chodníkov,
podpora záujmových krúţkov zo strany obce,
moţnosť získania finančných prostriedkov z fondov EU,
vysoký podiel kvalifikovanej pracovnej sily v populácii a
rast záujmu podnikateľov o inováciu kvalifikovanosti,
partnerstvá na rozvoj vzdelávania na regionálnej úrovni
a moţné zlepšenie spolupráce školy a ďalších subjektov
v rámci komunity, najmä mládeţníckych organizácií,
rozvíjajúci sa systém kariérového poradenstva vytvára
predpoklad pre výber profesie v súlade s potrebami trhu
práce,
prepojenie stratégie rozvoja regiónov so štruktúrou
študijných a učebných odborov,
spolupráca s podnikmi v regióne vrátane zvýšenia
prístupu ţiakov k moderným strojom a zariadeniam,
partnerstvá na rozvoj vzdelávania na regionálnej úrovni
a moţné zlepšenie spolupráce školy a ďalších subjektov
v rámci komunity, najmä mládeţníckych organizácií,
konkurencia škôl a iných inštitúcií v rámci miestnej
komunity,
opatrenia štátu zabezpečujúce rovnosť prístupu k
vzdelávaniu, integráciu a reintegráciu,
tendencia vyuţívať moderné formy vzdelávani a
diverzifikovať príleţitosti na celoţivotné vzdelávanie,
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deficit v materiálno – technickom vybavení školy,
potreba zateplenia budovy materskej školy,
potreba výmeny strešnej krytiny,
potreba výmeny okien na budovách materskej školy,
potrebná rekonštrukcia sociálnych zariadení,
nedostatok športových ihrísk v okolí materskej školy,
pomalé zavádzanie informačných technológií do školy,
nedostatok moderných učebných pomôcok,
neatraktívnosť učiteľského povolania a neadekvátne
finančné ohodnotenie,
deficit finančných prostriedkov znamená sústavné
obmedzovanie nákupu nástrojov a zariadení v školstve,
nesystémová reforma vzdelávacej sústavy,
absencia športovo-rekreačnej zóny obce,
nedostatočná starostlivosť o starších občanov,

Ohrozenia
-

vplyv neţiadúcich javov na deti a mládeţ (závislosti,
konzumné kultúry...),
nedostatok
finančných
prostriedkov
na
údrţbu
existujúcich športových objektov,
nedostatočné
materiálne
zabezpečenie
a podpora
talentovanej mládeţe v jednotlivých druhoch športov,
nárast sociálnej ohrozenosti mládeţe,
nedostatok finančných prostriedkov na výstavbu nových
športovo-rekreačných objektov,
nevyhovujúca štruktúra kvalifikácie pracovnej sily,
nízka účasť rezortov, samosprávy a sociálnych partnerov
na tvorbe obsahu vzdelávania,
pretrvávanie rigidity a narastanie izolovanosti systému
vzdelávania od potrieb ekonomiky,
deformovaný trh práce, ktorý bude vyţadovať len určitý
typ kvalifikácie,
nerealizovanie stratégií, koncepcií a rozvojových impulzov
v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania,
deformovaný trh práce, ktorý bude vyţadovať len určitý
typ kvalifikácie,
úzky vzťah medzi sociálno-ekonomickou situáciou rodiny
a dosiahnutou úrovňou vzdelania detí,
skeptické vnímanie hodnoty štúdia obyvateľstvom,
nízky podiel HDP vynakladaný na vzdelávanie,
slabá reflexia príčin zniţovania kvality vzdelávania v
pripravovaných zámeroch reforiem,

4
0

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE NIŽNÝ KRUČOV

-

záujem škôl, vzdelávacích inštitúcií a tretieho sektora o
zapojenie do medzinárodnej spolupráce a do výchovnovzdelávacích programov a projektov,

5.6 KULTÚRA
Silné stránky
-

dlhoročná história obce, tradície,
rozvoj a uchovávanie kultúrnych tradícií a folklóru,
dobré kultúrne povedomie obyvateľov,

Slabé stránky
-

Príleţitosti
-

usporadúvanie Dňa obce,
spracovanie ročného programu kultúrnych podujatí,
usporadúvanie výročných kultúrnych podujatí pri
príleţitosti prvej zmienky o obci,
kaţdoročné folklórne slávnosti,
lepšia koordinovanosť a propagácia kultúrnych aktivít
obce,
výstavba izby folklóru a zvyklostí obce,
výstavba remeselného dvora,
rozvoj sponzorovania kultúry,
obnova zanikajúcich tradícií,
vydanie multimediálnych propagačných materiálov
o obci, jej kultúrnom dedičstve a tradícii,
zefektívnenie spolupráce s okolitými obcami na
regionálnej úrovni,
moţnosť získania finančných prostriedkov z fondov EU,

nedostatok finančných prostriedkov pre činnosť zariadení
a pre ich rozvoj,
absencia domu kultúry,
absencia amfiteátra pre kultúrne akcie v letných
mesiacoch,
chýbajúce tradičné, kaţdoročne organizované kultúrne
podujatia,
nerozvinutá kultúrna turistika,
absencia zdruţenia, záujmového krúţku v oblasti kultúry,
slabá propagácia a reklama kultúrnych aktivít obce,
nedostatočné materiálne vybavenie na kultúrne a
vzdelávacie podujatia,
chátrajúci stav kultúrnych pamiatok,
neexistencia zariadenie propagujúceho tradičné remeslá
z okolia obce,

Ohrozenia
-

nezáujem obyvateľov o rozvoj svojho kultúrneho
povedomia,
slabá podpora kultúry zo strany štátu a VUC,
posun priorít mládeţe ku konzumnej kultúre,
nedostatok finančných prostriedkov na šírenie miestnej
kultúry za hranice katastrálneho územia na obce,

5.7 CESTOVNÝ RUCH A PUBLIC RELATION
Silné stránky
-

bohaté kultúrne dedičstvo,
prírodné krásy v okolí obce,
veľký počet povrchových prírodných útvarov,
strategická východisková poloha na poznávacie výlety do širšieho okolia obce,
početné mnoţstvo turistických chodníkov,
početné mnoţstvo cykloturistických trás,
existencia poľovníckeho revíru,
-

Príleţitosti
-

Slabé stránky

moţnosť rozvoja oddychovej turistiky v okolí
moţnosti
rozvoja
cykloturistických,
jazdeckých
a náučných chodníkov,
vytypovanie lokality na rozvoj rekreačných aktivít,
výstavba rekreačného zariadenia v majetku obce,
výstavba rekreačného príslušenstva pri rekreačnom
zariadení,
spracovať multimediálne propagačné materiály obce
v rôznych jazykových mutáciách,
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málo rozvinutý cestovný ruch,
chýba rekreačné zázemie obce,
nedostatočná propagácia goodwillu a CR obce,
neexistencia www stránky obce,
nedostatočné sluţby v oblasti cestovného ruchu,
slabá kooperácia s cestovnými kanceláriami,
slabá propagácia tradičných umení a remesiel v obci,
nedostatok
športovísk
potenciálne
vyuţiteľných
návštevníkmi obce,

Ohrozenia
-

prítomnosť prírodných hodnôt výrazne obmedzí rozvoj
aktivít cestovného ruchu v obci,
nízka tvorba disponibilných zdrojov ekonomických
subjektov zamedzí rozvoju podnikateľských aktivít,
náročné získavanie úverových zdrojov,
neochota ľudí investovať a započať podnikateľské
aktivity v cestovnom ruchu,
zaostávanie obce v rozvoji CR sa nakoniec odrazí
v úrovni kvality ţivota jeho obyvateľov,
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-

zefektívnenie spolupráce s okolitými obcami na regionálnej úrovni,
moţnosť získania finančných prostriedkov z fondov EU
rozvíjať rodinnú rekreáciu,
vypracovať projekt obnovy nevyuţívaných objektov pre
CR,

PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 - 2016

predstih „konkurenčných obcí“ v oblasti
turistiky, športovej a pobytovej turistiky,

poznávacej
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6 STRATEGICKÉ CIELE ROZVOJA
STRATEGICKÝ CIEĽ
Na základe analýzy súčasnej situácie a predpokladov ďalšieho rozvoja sa navrhuje pre obec
Niţný Kručov nasledovný strategický cieľ:

„Zabezpečiť trvalo udrţateľný rozvoj obce, ktorý bude zameraný hlavne na trvalý
ekonomický

rast

pri

rešpektovaní

enviromentálnych

poţiadaviek

a obmedzení

súvisiacich s existenciou tunajších prírodných hodnôt. Obec sa bude snaţiť o ochranu
prírodných hodnôt, ktoré sú pod štátnou ochranou prírody v súlade s rozvojovými
zámermi v oblasti cestovného ruchu a ekologicky nezávadného hospodárstva.
Ekonomický,

kultúrny

a spoločenský

rast

bude

zabezpečený

prostredníctvom

disponibilného potenciálu nachádzajúceho sa v ľudských, prírodných a ekonomických
zdrojoch. Hlavné zameranie ekonomickej činnosti bude obec smerovať do ekologicky
nezávadných prevádzok v oblasti cestovného ruchu a vybraných oblastí drevárskeho
priemyslu, textilného priemyslu, cestovného ruchu a oblasti sluţieb, pre ktoré má
ideálne rozvojové predpoklady.
Formulácia strategického cieľa vychádza z predpokladu, ţe budú vytvorené podmienky pre
stabilizáciu, rozvoj a adaptáciu ekonomicky aktívnych a výkonných subjektov. Zvyšovanie výkonnosti
hospodárstva na udrţateľnej úrovni v dlhodobom horizonte a rast jeho konkurencieschopnosti je
povaţované za prioritu. Zároveň však musia byť vytvorené také podmienky, aby sa nezvyšovali
výdavky verejných prostriedkov, ale aby nastala ich konsolidácia za účelom podpory nových
rozvojových projektov.
Navrhovaná stratégia vychádza zo strategických prístupov v rámci regionálneho rozvoja, ktoré sú
postavené na:
–
–
–

aktivizácii nedostatočne vyuţívaného potenciálu a podpore hospodárskeho rozvoja obce a okolia,
rozšírení a zvýšení podielu aktivít na úrovní partnerstva,
aktivizácii nástrojov riadenia verejných výdavkov za účelom ich zníţenia.

Súbeţne je však potrebné venovať pozornosť aj rozvíjaniu ľudských zdrojov. Hlavným zámerom
stratégie v tejto oblasti je zapojenie viacerých subjektov a postup riešenia danej problematiky v
rámci partnerstva. V oblasti vybavenia územia dopravnou infraštruktúrou sa stratégia orientuje
hlavne na vybudovanie prepojenia regiónu tak, aby bola zabezpečená napojenosť na dopravné
koridory v dostatočnom čase a kvalite. Okrem zlepšenia dopravnej obsluţnosti sa pozornosť venuje
aj rozvoju informačnej spoločnosti. Stratégia v oblasti ţivotného prostredia je zameraná na zlepšenie
situácie zavádzaním nových ekologických metód výroby energie, novým prístupom občanov k
ochrane ţivotného prostredia. Stratégia je zaloţená na eliminácii kľúčových disparít, ktoré sú
bariérou rozvoja a na vyuţití pozitívnych výhod, ktoré poskytujú príleţitosti pre dlhodobý rast. To je
moţné uskutočniť len na úrovni partnerstva spoluprácou verejného a súkromného sektoru
a integrovaným prístupom k riešeniu ekonomických, sociálnych a environmentálnych aspektov.
Na dosiahnutie strategického cieľa budú podporovať globálne ciele podľa jednotlivých kľúčových
odvetví. Uvedené ciele plne korešpondujú s hlavnými cieľmi definovanými v PHSR Prešovského
samosprávneho kraja a podporujú jeho naplnenie.
GLOBÁLNE CIELE ROZVOJA
Globálne ciele rozvoja definujú strategický zámer za príslušnú prioritnú rozvojovú oblasť.
Strategický zámer je následne rozpracovaný na jednotlivé ciele rozvoja, ktoré sú zabezpečované
príslušnými opatreniami.
PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 - 2016
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6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Hospodárstvo a vedecko-technický rozvoj.
Technická infraštruktúra.
Ţivotné prostredie.
Sociálna oblasť a zdravotníctvo.
Školstvo a šport.
Kultúra.
Cestovný ruch a public relations.

6.1 HOSPODÁRSTVO A VEDECKO-TECHNICKÝ ROZVOJ
Strategický zámer
Zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít, s dôrazom na zvýšenie úrovne
zamestnanosti a úrovne a kvality sluţieb pre obyvateľov obce. V oblasti priemyslu je potrebné okrem
zachovania stabilných prvkov výroby všetkými moţnými opatreniami podporovať vytváranie nových
pracovných príleţitostí. Z uvedeného dôvodu sa predpokladá zriadenie nových priemyselných zón,
ktoré by významným spôsobom pozitívne ovplyvnila zamestnanosť a ekonomickú stabilitu v obci.
Cieľ 6.1.1
Opatrenie 6.1.1.1
Aktivity

Opatrenie 6.1.1.2
Aktivity

Podpora malého a stredného podnikania zo strany obce
Spracovať stratégiu podpory podnikania a zvýšenia informovanosti o moţnostiach podpory
zo strany obce, VÚC, štátu a EÚ.
Vypracovanie analýzy moţností rozvoja podnikateľských aktivít v obci.
Analýza a priebeţná aktualizácia verejných výdavkových programov pre podporu
podnikania.
Prezentácia foriem podpory podnikateľských subjektov zo strany obce.
Vytvorenie ekonomických a technických podmienok pre výstavbu priemyselných zón v obci
- príprava územia a realizácia infraštruktúry.
Výkup súkromných pozemkov pre uskutočnenie investičnej výstavby
Spracovanie technickej dokumentácie.
Realizácia investičnej výstavby prípravy pozemkov – inţinierske siete.
Výstavba výrobných a montáţnych hál.

Opatrenie 6.1.1.3
Aktivity

Vymedziť prenajímateľné obecné priestory pre potrebné sluţby a remeselné dielne.
Rekonštrukcia vybraných budov v obecnom vlastníctve a ich príprava na prenájom
podnikateľským subjektom.

Opatrenie 6.1.1.4
Aktivity

Vypracovať postup podpory, výučby a rozvoja tradičných remesiel v obci.
Vytvoriť materiálne finančné a personálne podmienky pre rozvoj tradičných remesiel v obci.
Nadviazať spoluprácu vzdelávacích inštitúcií, obce, podnikateľských subjektov a obyvateľov
obce pri výučbe a prezentácii tradičných remesiel.

Opatrenie 6.1.1.5
Aktivity

Zvýšenie kapacít informačných a poradenských sluţieb a podpora vzdelávania firiem.
Zabezpečenie personálnych a technických kapacít na poskytovanie informačných a
poradenských sluţieb.

Opatrenie 6.1.1.6
Aktivity

Podpora budovania kooperačných sietí malých a stredných firiem.
Vytvoriť inštitucionálne podmienky na podporu MSP so susednými obcami.
Analýza predpokladov budovania kooperačných sietí malých a stredných firiem v obci.
Tvorba stratégie budovania kooperačných sietí malých a stredných firiem.

Opatrenie 6.1.1.7
Aktivity

Podporovanie zavádzania remeselníckych dielní pre remeslá, ktoré sú pre obec typické.
Výber a rekonštrukcia vhodných budov na alokáciu remeselných dvorov.
Zabezpečenie personálnych kapacít.
Materiálne zabezpečenie remeselných dvorov predmetmi s kultúrnohistorickou hodnotou.

Opatrenie 6.1.1.8

Rekonštrukcia existujúcich zastaralých priemyselných zón, s dôrazom na zavádzanie nových
technológií.
Vyriešenie vlastníckych vzťahov.
Návrh alternatív rozvoja existujúcich priemyselných zón.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia priemyselných zón.

Aktivity

Opatrenie 6.1.1.9
Aktivity

Zakladanie malých a stredných podnikov s majetkovou účasťou obce.
Analýza moţností rozvoja podnikateľských aktivít obcou.
Spracovanie podnikateľského zámeru obce.
Príprava podmienok pre zaloţenie podnikateľských subjektov.
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Zaloţenie podnikateľských subjektov.

Cieľ 6.1.2
Opatrenia 6.1.2.1
Aktivity

Podpora tradičných odvetví priemyslu
Zavádzanie nových technológií do súčasných výrobných prevádzok.
Podpora podnikateľov zavádzajúcich výrobu na báze progresívnych technológií, pomoc pri
získavaní nenávratných finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov na tento účel.

Opatrenia 6.1.2.2

Podporovať rozvoj tých odvetví priemyslu, pre ktorých rozvoj sú v okolí regiónu vytvorené
ideálne podmienky.
Podpora rozvojových zámerov súkromnej sféry, ktoré sú v súlade s potrebami rozvoja obce
a ktoré sú efektívne z pohľadu tvorby nových pracovných miest.

Aktivity
Opatrenia 6.1.2.3
Aktivity

Podpora výrob a podnikateľských subjektov, ktoré vyuţívajú surovinové zdroje regiónu.
Podpora spracovateľov miestnych surovín finančnými a nefinančnými opatreniami.
Podpora rozvoja ţivnostenského podnikania, ktoré sa zameriava hlavne na vyuţívanie
miestnej surovinovej základne.
Vytvorenie vhodného daňového prostredia pre uvedené podnikateľské subjekty.

6. 2 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Strategický zámer
Rozvoj komplexnej infraštruktúry podporujúcej rozvoj obce a zohľadňujúcej rast kvality
ţivotného prostredia. Rozvoj infraštruktúry bude smerovať hlavne k jej rozšíreniu na potenciálne
priemyselné zóny v obci, ako aj na rekonštrukciu súčasnej infraštruktúry – vodovodnej, elektrickej,
cestnej.
Cieľ 6.2.1
Opatrenie 6.2.1.1
Aktivity

Rozvoj dopravnej infraštruktúr
Rekonštrukcia zastávok SAD v obci.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia zastávok.

Opatrenie 6.2.1.2
Aktivity

Úprava miestnych komunikácií a výstavba chodníkov.
Analýza súčasného stavu miestnych komunikácií.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia miestnych komunikácií.

Opatrenie 6.2.1.3
Aktivity

Budovanie miestnych cyklotrás.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba cyklotrás.

Opatrenie 6.2.1.4

Budovanie miestnych turistických cyklotrás prepájajúcich obce mikroregiónu a historické
a prírodné atraktivity.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba cyklotrás.

Aktivity
Opatrenie 6.2.1.5
Aktivity

Rekonštrukcia ţelezničnej infraštruktúry.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia infraštrukctúry.

Opatrenie 6.2.1.6
Aktivity

Budovanie parkovísk a cestnej infraštruktúry k sociálnej a športovej infraštruktúre.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba infraštruktúry.

Opatrenie 6.2.1.7
Aktivity

Rekonštrukcia štátnej cesty prechádzajúcej cez obec.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia cestných komunikácií.

Opatrenie 6.2.1.8
Aktivity

Budovanie cestnej infraštruktúry k miestnemu cintorínu.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba infraštruktúry.

Cieľ 6.2.2

Rozvoj občianskej infraštruktúry
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Opatrenie 6.2.2.1
Aktivity

Rozšírenie intravilánu obce vzhľadom na potenciálnu výstavbu IBV, prípadne priemyselné
zóny.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Príprava pozemkov a inţinierskych sietí.

Opatrenie 6.2.2.2
Aktivity

Dostavba miestneho vodovodu.
Analýza technického stavu vodovodnej siete.
Výber dodávateľa na výkon prác.
Dostavba vodovodných sietí.

Opatrenie 6.2.2.3
Aktivity

Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia.
Vypracovanie technickej dokumentácie a príprava projektového spisu.
Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia v obci.

Opatrenie 6.2.2.4
Aktivity

Výstavba splaškovej kanalizačnej siete v obci.
Vypracovanie technickej dokumentácie a príprava projektového spisu.
Výkon pozemných prác.
Výstavba kanalizácie.

Opatrenie 6.2.2.5
Aktivity

Úprava verejných plôch v obci.
Vypracovanie technickej dokumentácie a príprava projektového spisu.
Úprava verejných plôch.

Opatrenie 6.2.2.6
Aktivity

Rekonštrukcia mostov a lávok.
Vypracovanie technickej dokumentácie a príprava projektového spisu.
Rekonštrukcia mostov a lávok.

Opatrenie 6.2.2.7
Aktivity

Výstavba ČOV.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba ČOV.

Opatrenie 6.2.2.8
Aktivity

Regulácia korýt miestnych tokov.
Analýza súčasného stavu.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Spevnenie a regulácia korýt miestnych potokov.

Opatrenie 6.2.2.9
Aktivity

Dostavba daţďovej kanalizačnej siete.
Vypracovanie technickej dokumentácie a príprava projektového spisu.
Výkon pozemných prác.
Výstavba kanalizácie.

Opatrenie 6.2.2.10
Aktivity

Výstavba bezdrôtového rozhlasu.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výber dodávateľa – verejná súťaţ.
Inštalácia bezdrôtového rozhlasu.

Opatrenie 6.2.2.11
Aktivity

Rozšírenie elektrických rozvodov VN.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výkon pozemných prác.
Rozšírenie VN rozvodov.

Opatrenie 6.2.2.12
Aktivity

Rekonštrukcia obecného úradu.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výber dodávateľa výkonu rekonštrukčných prác.
Realizácia rekonštrukčných prác – zateplenie budovy, výmena okien.

Opatrenie 6.2.2.13
Aktivity

Zabezpečenie vysokorýchlostného Internetu.
Výber vhodného riešenia.
Výber poskytovateľa Internetových sluţieb.
Inštalácia zariadení a pripojenie domácností.

Opatrenie 6.2.2.14
Aktivity
Opatrenie 6.2.2.15
Aktivity
Opatrenie 6.2.2.16
Aktivity

Rekonštrukcia a rozširovanie obecného cintorína.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výkon rekonštrukčných a rozširovacích prác.
Iluminácia historických objektov v obci.
Inštalácia osvetľovacej techniky.
Doplniť a udrţiavať brehové porasty vodných tokov.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výkon pozemných prác.
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Opatrenie 6.2.2.17
Aktivity

Realizácia a údrţba parkovej úpravy v obci.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výkon pozemných prác.
Výsadba zelene.

Opatrenie 6.2.2.18

Realizácia izolačnej zelene okolo hospodárskych budov,
navrhovaných výrobných areálov a cintorínov.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výkon pozemných prác.
Výsadba zelene.

Aktivity

Opatrenie 6.2.2.19
Aktivity

Výstavba protizáplavových opatrení.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba protizáplavových poldrov, hrádz, atď..

Opatrenie 6.2.2.20
Aktivity

Výstavba domu smútku.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba domu smútku.

Opatrenie 6.2.2.21
Aktivity

Podpora vyuţívania alternatívnych zdrojov energií.
Personálne a finančné zabezpečenie.

Opatrenie 6.2.2.22
Aktivity

Rozšírenie elektrických rozvodov NN.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výkon pozemných prác.
Rozšírenie el. rozvodov.

6. 3 ŢIVOTNÉ PROSTREDIE
Strategický zámer
Strategickým zámerom obce je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu ţivotného
prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osveta, výchova
a informovanosť o stave ţivotného prostredia.
Cieľ 6.3.1

Aktivity

Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom
Opatrenie 6.3.1.1
V súlade s prijatými koncepciami zabezpečiť permanentné zniţovanie
podielu skladovanej časti odpadov, k čomu organizovať mobilné zbery textílii, kovového odpadu,
viacvrstvových obalov nebezpečných odpadov.
Zvýšiť enviromentálne povedomie ľudí.
Zabezpečenie zberného kontajneru 2 x ročne.
Zabezpečenie zberu nebezpečných odpadov.

Opatrenie 6.3.1.2
Aktivity

Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu v obci.
Ekonomicky motivovať obyvateľstvo.
Zabezpečiť poţadované podmienky pre realizáciu separovaného zberu.

Opatrenie 6.3.1.3
Aktivity

Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok v obci.
Lokalizácia čiernych skládok.
Likvidácia skládok.

Opatrenie 6.3.1.4
Aktivity

Výstavba kompostoviska.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výber vhodnej lokality a výstavba kompostoviska.

Opatrenie 6.3.1.5
Aktivity

Výstavba zberného dvora pre separovaný zber.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výber vhodnej lokality a výstavba ZD.

Cieľ 6.3.2
Opatrenie 6.3.2.1
Aktivity

Cieľ 6.3.3

Informovanosť a poradenstvo
Spracovať koncepciu zabezpečenia informovanosti, poradenstva a prevencie v oblasti ŢP.
Trvale preferovať poradenstvo a prevenciu pred represiou.
Vypracovanie koncepcie pre ochranu ţivotného prostredia v obci.
Prezentácia a šírenie osvety v oblasti ţivotného prostredia.
Ochrana a racionálne vyuţívanie vôd
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Opatrenie 6.3.3.1
Aktivity

Zabezpečiť dostavbu kanalizačnej siete a spustenie čističky odpadových vôd, zníţiť
mnoţstvo znečisťujúcich látok vo vypúšťaných odpadových vodách na limitovanú úroveň.
Výstavba kanalizačnej siete.
Napojenie domácností.
Spustenie ČOV.

Opatrenie 6.3.3.2
Aktivity

Zabezpečiť dostatok kvalitnej pitnej vody, minimalizovať straty vo vodovodných sieťach.
Údrţba a dostavba existujúcej vodovodnej siete.
Pravidelný monitoring vodovodnej siete.

Opatrenie 6.3.3.3
Aktivity

Obnoviť prirodzené vodozádrţné funkcie tokov a inundačných území (obnoviť staré korytá).
Rekultivácia existujúcich korýt vodných tokov v obci.
Pravidelný monitoring.

Opatrenie 6.3.3.4
Aktivity

Dostavba daţďovej kanalizačnej siete.
Vypracovanie technickej dokumentácie a príprava projektového spisu.
Výkon pozemných prác.
Výstavba kanalizácie.

Opatrenie 6.3.3.5
Aktivity

Výstavba protizáplavových opatrení.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba protizáplavových poldrov, hrádz, atď..

Opatrenie 6.3.3.6
Aktivity

Regulácia korýt miestnych tokov.
Analýza súčasného stavu.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Spevnenie a regulácia korýt miestnych potokov.

Cieľ 6.3.4
Opatrenie 6.3.4.1
Aktivity

Ochrana ovzdušia
Zabezpečiť zníţenie produkovaných emisií hlavným zdrojom znečistenia – domácnosti.
Obmedziť spaľovaniu fosílnych palív.
Prechod na alternatívne zdroje vykurovania.

6. 4 SOCIÁLNA OBLASŤ A ZDRAVOTNÍCTVO
Strategický zámer
Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných sluţieb poskytovaných v obci. Dbať
o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváţenosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok
ţivota všetkých kategórií obyvateľov obce.
Cieľ 6.4.1
Opatrenie 6.4.1.1
Aktivity

Opatrenie 6.4.1.2
Aktivity

Cieľ 6.4.2

Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v obci a zvýšiť ich
kvalitu.
Vybudovať/zriadiť zariadenie poskytujúce sociálne sluţby (dom opatrovateľskej sluţby,
domov dôchodcov).
Výber vhodnej alternatívny zriadení.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Realizácia – výstavba / rekonštrukcia budov pre zariadenia poskytujúce sociálne sluţby.
Výstavba nájomných bytov v obci.
Výber lokality.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba nájomných bytov.

Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a sociálnych sluţieb.
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Opatrenie 6.4.2.1
Aktivity

Zlepšenie úrovne poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti, rozšírenie jej sluţieb
o poskytovanie rehabilitačných cvičení.
Zvýšenie kvality poskytovaných sluţieb.
Zvýšenie personálnych kapacít v prípade potreby.

Opatrenie 6.4.2.2
Aktivity

Zabezpečiť aspoň raz mesačne poradňu v obci.
Zabezpečenie personálnych kapacít.
Zabezpečenie priestorov.

Opatrenie 6.4.2.3
Aktivity

Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre dospelých občanov.
Zabezpečiť v súčinnosti s okresným mestom a spádovou obcou pre oblasť poskytovania
zdravotníckych sluţieb ich maximálnu dostupnosť.

Opatrenie 6.4.2.4
Aktivity

Zabezpečovať komplexnú zdravotnú starostlivosť o starých ľudí a dlhodobo chorých.
Analýza dopytu po uvedených sluţbách.
Zabezpečenie personálnych kapacít, priestorov a finančných prostriedkov.

Opatrenie 6.4.2.5
Aktivity

Zvýšiť úroveň poskytovaných sociálnych sluţieb.
Zvýšenie kvality poskytovaných sluţieb.
Zvýšenie personálnych kapacít v prípade potreby.

Opatrenie 6.4.2.6
Aktivity

Podporiť sluţby pre marginalizované skupiny občanov a týrané ţeny.
Analýza dopytu po uvedených sluţbách
Zabezpečenie personálnych kapacít.
Zabezpečenie priestorov.

Opatrenie 6.4.2.7
Aktivity

Rekonštrukcia zdravotníckej infraštruktúry.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia zdravotníckej infraštruktúry.

Opatrenie 6.4.2.8
Aktivity

Zriadenie klubu mladých.
Príprava priestorového vybavenia.
Príprava materiálneho vybavenia.

6. 5 ŠKOLSTVO A ŠPORT
Strategický zámer
Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeţe. Zlepšenie technického stavu a vybavenia
školy. V športe umoţniť ponuku čo najširšej palety sluţieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie
a transparentné vyuţitie verejných financií ku prospechu všetkých občanov obce. Podpora
existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov
športu nielen pre obyvateľov obce.
Cieľ 6.5.1
Opatrenie 6.5.1.1
Aktivity

Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry.
Modernizovať a rekonštruovať materskej školy.
Výmena plastových okien.
Zateplenie budovy.
Výmena strešnej krytiny.

Opatrenie 6.5.1.2
Aktivity

Modernizácia vnútorného vybavenia materskej školy.
Výber vhodného dodávateľa.
Nákup zariadení.

Opatrenie 6.5.1.3
Aktivity

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove materskej školy.
Rekonštrukcia sociálnych zariadení.

Opatrenie 6.5.1.4
Aktivity

Vybudovanie športových ihrísk pre potreby školy.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba ihrísk.

Opatrenie 6.5.1.5
Aktivity

Rekonštrukcia a rozšírenie priestorov obecnej kniţnice.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia priestorov.

Opatrenie 6.5.1.6
Aktivity

Obstaranie počítačového vybavenia a napojenie na internet v priestoroch kniţnice.
Nákup výpočtovej techniky.

Opatrenie 6.5.1.7

Zriadenie nových počítačovej učebne pre potreby materskej školy.
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Aktivity
Opatrenie 6.5.1.8
Aktivity

Cieľ 6.5.2.
Opatrenie 6.5.2.1
Aktivity

Nákup výpočtovej techniky.
Výstavba priestorov pre uskutočňovanie neformálneho vzdelávania.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Zabezpečenie priestorov.
Trvalé skvalitňovanie vyváţenej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.
Vybudovanie športovej infraštruktúry.
Výber lokality a spracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba infraštruktúry.

Opatrenie 6.5.2.2
Aktivity

Rekonštrukcia existujúcej športovej infraštruktúry v obci.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia infraštruktúry.

Opatrenie 6.5.2.3
Aktivity

Výstavba cykloturistických trás.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba trás.

Opatrenie 6.5.2.4

Vytváranie materiálnych a finančných podmienok na rozvoj výkonnostného a rekreačného
športu v obci.
Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia.

Aktivity
Opatrenie 6.5.2.5
Aktivity

Podpora organizácie športových podujatí regionálneho významu.
Zabezpečenie personálnych kapacít.
Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia.

Opatrenie 6.5.2.6
Aktivity

Podpora športových aktivít zdravotne postihnutých občanov.
Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia.

Opatrenie 6.5.2.7
Aktivity

Podporovať talentovanú mládeţ.
Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia.

Opatrenie 6.5.2.8

Spolupracovať s občianskymi zdruţeniami, inými právnickými a fyzickými osobami,
pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry.
Zabezpečenie personálnych kapacít.

Aktivity

6. 6 KULTÚRA
Strategický zámer
Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít
organizovaných externými subjektami. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je
povinnosť obce. Priebeţná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidţ obce a tým aj na
cestovný ruch.
Cieľ 6.6.1

Zachovanie kultúrno–historického potenciálu obce a rozvoj kultúrnych,
informačných a voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu
na regionálnej a miestnej úrovni.
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Opatrenie 6.6.1.1
Aktivity

Rekonštrukcia kultúrnej infraštruktúry.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia infraštruktúry.

Opatrenie 6.6.1.2

Rekonštrukcia tradičnej architektúry a zriadenie stálych expozícií z pôvodného štýlu ţivota
obyvateľov regiónu.
Výber vhodných objektov.
Vyriešenie vlastníckych vzťahov.
Rekonštrukcia a vybavenie expozícií.

Aktivity

Opatrenie 6.6.1.3
Aktivity

Prepojiť obce so subjektami cestovného ruchu, agroturistiky.
Zabezpečenie personálnych kapacít.

Opatrenie 6.6.1.4
Aktivity

Budovanie remeselníckych dvorov.
Výber a rekonštrukcia vhodných budov na alokáciu remeselného dvora.
Zabezpečenie personálnych kapacít.
Materiálne zabezpečenie remeselných dvorov predmetmi s kultúrnohistorickou hodnotou.

Opatrenie 6.6.1.5

Vybudovanie turistických a náučných trás pre ţiakov, študentov, rodiny s deťmi,
priemerných aj náročných klientov s vyuţitím kultúrno – historického, folklórneho aj
prírodného bohatstva.
Zabezpečenie personálnych kapacít.
Výber vhodných trás.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Realizácia výstavby.

Aktivity

Opatrenie 6.6.1.6
Aktivity
Opatrenie 6.6.1.7
Aktivity

Výstavba domu kultúry.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba DK.

Opatrenie 6.6.1.8
Aktivity

Organizovanie pravidelných kultúrnych podujatí – Deň obce, Hody, atď..
Personálne zabezpečenie.

Opatrenie 6.6.1.9
Aktivity

Výstavba amfiteátra.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba amfiteátra.

Cieľ 6.6.2
Opatrenie 6.6.2.1
Aktivity

Cieľ 6.6.3
Opatrenie 6.6.3.1
Aktivity
Opatrenie 6.6.3.2
Aktivity
Opatrenie 6.6.3.3
Aktivity

6. 7

Zachovanie a rozvoj ľudových tradícií (folklórny tanec, hudba a spev, ľudové remeslá,
ľudový odev a doplnky, pôvodné bývanie a hospodárenie) a ich maximálne vyuţitie v
cestovnom ruchu a agroturistike.
Zabezpečenie priestorov, finančných a materiálnych prostriedkov.

Organizačné zabezpečenie
Spracovať kalendár kultúrnych podujatí na celý rok, tento priebeţne aktualizovať. Rozšíriť
ţánrovú ponuku s orientáciou na hodnotný kultúrny prínos.
Personálne a finančné zabezpečenie.
Spracovanie kalendár kultúrnych podujatí.
Propagácia v oblasti kultúry
Spracovať globálnu koncepciu „propagácie“ histórie obce v multimediálnej forme.
Personálne a finančné zabezpečenie.
Spracovanie koncepcie v multimediálnej forme.
Spracovať komplexný informačný buletín o historickom vývoji a tradíciách obce pre školy aj
subjekty cestovného ruchu.
Personálne a finančné zabezpečenie.
Spracovanie buletínu.
Propagácia kultúry na Internete prostredníctvom www stránky obce.
Finančné zabezpečenie.
Obsahová analýza www stránky.
Priebeţná aktualizácia www stránky.

CESTOVNÝ RUCH A PUBLIC RELATIONS

Strategický zámer
Budovať goodwill obce a dosiahnuť, aby sa obec stala strediskom cestovného ruchu v oblasti
športu, kultúry a turistiky. Vyuţiť prírodný potenciál, ktorý ponúka blízke aj širšie okolie obce.
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Cieľ 6.8.1
Opatrenie 6.8.1.1
Aktivity

Účinná propagácia obce.
Vytvorenie samostatnej www stránky obce.
Finančné zabezpečenie.
Obsahová analýza www stránky.
Priebeţná aktualizácia www stránky.

Opatrenie 6.8.1.2
Aktivity

Spracovať globálnu koncepciu propagácie obce v multimediálnej forme.
Personálne a finančné zabezpečenie.
Spracovanie koncepcie v multimediálnej forme.

Opatrenie 6.8.1.3

Spracovať koncepciu regionálnej spolupráce s okolitými turistickými lokalitami a domácimi
i zahraničnými CK.
Personálne a finančné zabezpečenie.
Spracovanie koncepcie regionálnej spolupráce.

Aktivity

Cieľ 6.8.2

Rekreačno - relaxačné zázemie obce.

Opatrenie 6.8.2.1
Aktivity

Vybudovanie oddychových zón obce.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Vybudovanie zón.

Opatrenie 6.8.2.2
Aktivity

Výstavba náučných chodníkov a inštalácia informačných tabúľ.
Výstavba chodníkov.

Opatrenie 6.8.2.3
Aktivity

Vybudovanie športovej infraštruktúry.
Výber vhodnej lokality.
Výstavba infraštruktúry.

Cieľ 6.8.3
Opatrenie 6.8.3.1
Aktivity
Opatrenie 6.8.3.2
Aktivity

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
Uzavrieť s podnikateľmi dohody o poskytovaní sluţieb v agroturistike a cestovnom ruchu
a o propagovaní ich sluţieb obcami.
Zabezpečenie personálnych kapacít.
Podporovať podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a inštitúcie pri získavaní
finančných prostriedkov z grantov a fondov EÚ.
Zabezpečenie personálnych kapacít.

7 MERATEĽNÉ INDIKÁTORY
Monitorovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Zdruţenia obce Pobebravie sa
vykonáva na základe súboru indikátorov priradených k jednotlivým cieľom a opatreniam (ktoré môţu
byť priebeţne konkretizované). Indikátory podporujú oprávnenosť verejných výdavkov na jednotlivé
opatrenia a zároveň preukazujú ekonomickú účinnosť realizovaných verejných výdavkov. Indikátory
budú zároveň základným faktorom pri tvorbe kritérií na čerpanie finančnej podpory z regionálneho
rozvojového fondu.
7.1 HOSPODÁRSTVO A VEDECKO-TECHNICKÝ ROZVOJ
Ciele a opatrenia
Cieľ 6.1.1

Merateľné indikátory
Podpora malého a stredného podnikania
Spracovať stratégiu podpory
podnikania a zvýšenia informovanosti
o moţnostiach podpory zo strany obce,
VÚC, štátu a EÚ.
Vytvorenie ekonomických
a technických podmienok pre výstavbu
priemyselných zón v obci - príprava
územia a realizácia infraštruktúry.

zo strany obce.

Opatrenie 6.1.1.3

Vymedziť prenajímateľné obecné
priestory pre potrebné sluţby
a remeselné dielne.

m2 zrekonštruovaných plôch pre remeselné dielne,
počet novovytvorených pracovných miest,
objem vyprodukovanej produkcie v SKK za rok,

Opatrenie 6.1.1.4

Vypracovať postup podpory, výučby
a rozvoja tradičných remesiel v obce.

výška prostriedkov prerozdelená v rámci podpory,
počet vyškolených remeselníkov,
počet novovytvorených pracovných miest,

Opatrenie 6.1.1.1

Opatrenie 6.1.1.2
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Opatrenie 6.1.1.5

Zvýšenie kapacít informačných a
poradenských sluţieb a podpora
vzdelávania firiem.

počet informovaných subjektov,
výška prostriedkov preinvestovaných do zlepšenia
informovanosti,

Opatrenie 6.1.1.6

Podpora budovania kooperačných sietí
malých a stredných firiem.

počet nových zaloţených podnikateľských subjektov,
počet novovytvorených pracovných miest,
ekonomická aktivita obce,
miera nezamestnanosti v obci,

Opatrenie 6.1.1.7

Podporovanie zavádzania
remeselníckych dielní pre remeslá,
ktoré sú pre obce typické.

počet nových zaloţených podnikateľských subjektov,
počet novovytvorených pracovných miest,
objem vyprodukovaného tovaru/sluţieb v SKK za rok,

Opatrenie 6.1.1.8

Rekonštrukcia existujúcich zastaralých
priemyselných zón, s dôrazom na
zavádzanie nových technológií.

objem preinvestovaných SKK,
zvýšenie produktivity,
zvýšenie objemu vypestovanej produkcie v SKK,
počet pracovných miest udrţaných v dôsledku
investícií do moderných technológií,

Zakladanie malých a stredných
podnikov s majetkovou účasťou obce.

počet nových zaloţených podnikateľských subjektov,
počet novovytvorených pracovných miest,
ekonomická aktivita obce,
miera nezamestnanosti v obci,
objem vyprodukovaného HDP v dôsledku finančnej
podpory MSP,

Opatrenie 6.1.1.9

Ciele a opatrenia
Cieľ 6.1.2
Opatrenia 6.1.2.1

Opatrenia 6.1.2.2

Opatrenia 6.1.2.3

Merateľné indikátory
Podpora tradičných odvetví priemyslu
Zavádzanie nových technológií do
súčasných výrobných prevádzok.
Podporovať rozvoj tých odvetví
priemyslu, pre ktorých rozvoj sú
v okolí regiónu vytvorené ideálne
podmienky – hlavne textilný priemysel
a poľnohospodárstvo.
Podpora výrob a podnikateľských
subjektov, ktoré vyuţívajú surovinové
zdroje regiónu.

zvýšenie poľnohospodárskej produkcie,
zvýšenie konkurencieschopnosti produkcie,
zvýšenie trţieb z produkcie,
počet zachovaných pracovných miest,
výška investícií v SKK,
počet nových pracovných miest,
zvýšenie tvorby HDP v SKK,
trţby z predaja produkcie,
počet podporených podnikateľských subjektov,
počet nových pracovných miest,
trţby z predaja produkcie,

7.2 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Ciele a opatrenia
Cieľ 6.2.1

Rozvoj dopravnej infraštruktúr

Opatrenie 6.2.1.1

Rekonštrukcia zastávok SAD v obci.

počet zrekonštruovaných zastávok SAD,

Úprava miestnych komunikácií a
výstavba chodníkov.
Budovanie miestnych cyklotrás.
Budovanie miestnych turistických
cyklotrás prepájajúcich obce
mikroregiónu a historické a prírodné
atraktivity.

km novovybudovanej komunikácie,
km novovybudovaných chodníkov,
km vybudovaných cyklotrás,

Opatrenie 6.2.1.2
Opatrenie 6.2.1.3
Opatrenie 6.2.1.4

Merateľné indikátory

Opatrenie 6.2.1.5

Rekonštrukcia ţelezničnej
infraštruktúry.

Opatrenie 6.2.1.6

Budovanie parkovísk a cestnej
infraštruktúry k sociálnej a športovej
infraštruktúre.

Opatrenie 6.2.1.7

Rekonštrukcia štátnej cesty
prechádzajúcej cez obec.

Opatrenie 6.2.1.8

Budovanie cestnej infraštruktúry k
miestnemu cintorínu.

Ciele a opatrenia
Cieľ 6.2.2
Opatrenie 6.2.2.1

km vybudovaných cyklotrás,
Zníţenie koeficientu prestupu tepla,
m2 zrekonštruovanej strešnej krytiny,
m2 zrekonštruovanej podlahovej krytiny,
km zrekonštruovanej trate,
km novovybudovanej komunikácie,
km novovybudovaných chodníkov,
počet dočasne vytvorených pracovných miest,
km zrekonštruovanej komunikácie,
počet vytvorneých parkovacích miest,
hustota dopravy,
km novovybudovanej komunikácie,
km novovybudovaných chodníkov,
počet dočasne vytvorených pracovných miest,
Merateľné indikátory

Rozvoj občianskej infraštruktúry
Rozšírenie intravilánu obce vzhľadom
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na potenciálnu výstavbu IBV,
prípadne priemyselné zóny.
Opatrenie 6.2.2.2
Opatrenie 6.2.2.3

Opatrenie 6.2.2.4
Opatrenie 6.2.2.5
Opatrenie 6.2.2.6
Opatrenie 6.2.2.7
Opatrenie 6.2.2.8
Opatrenie 6.2.2.9
Opatrenie 6.2.2.10
Opatrenie 6.2.2.11

Opatrenie 6.2.2.12
Opatrenie 6.2.2.13
Opatrenie 6.2.2.14
Opatrenie 6.2.2.15
Opatrenie 6.2.2.16

Opatrenie 6.2.2.17

Opatrenie 6.2.2.18

Opatrenie 6.2.2.19
Opatrenie 6.2.2.20
Opatrenie 6.2.2.21
Opatrenie 6.2.2.22

km novovybudovaného miestneho vodovodu,
počet pripojených domácností,
osvetlenie obce v %,
Rekonštrukcia a rozšírenie verejného
zníţenie spotreby elektrickej energie v dôsledku
osvetlenia v jednotlivých obci.
rekonštrukcie verejného osvetlenia,
počet novopripojených domácností,
Výstavba splaškovej kanalizačnej siete
km novovybudovanej kanalizačnej siete,
v obci.
m3 odvedenej splaškovej vody,
m2 upravených verejných plôch,
Úprava verejných plôch v obci.
ks vysadených nových okrasných krovín a stromov,
počet zrekonštruovaných mostov,
Rekonštrukcia mostov a lávok.
počet zrekonštruovaných lávok,
počet novopripojených domácností,
Výstavba ČOV.
km novovybudovanej kanalizačnej siete,
m3 vyčistenej splaškovej vody,
Regulácia korýt miestnych tokov.
km zregulovaných a upravených korýt miestnych tokov,
počet novopripojených domácností,
Dostavba daţďovej kanalizačnej siete. km novovybudovanej kanalizačnej siete,
m3 odvedenej zráţkovej vody,
informovanosť obce v %,
Výstavba bezdrôtového rozhlasu.
počet novonainštalovaných reprosústav,
km novovybudovanej elektrickej siete,
Rozšírenie elektrických rozvodov VN.
KW/h spotrebovanej el. energie,
počet pripojených subjektov,
Zníţenie koeficientu prestupu tepla,
Rekonštrukcia obecného úradu.
m2 zrekonštruovanej strešnej krytiny,
m2 zrekonštruovanej podlahovej krytiny,
Zabezpečenie vysokorýchlostného
počet novopripojených domácností,
Internetu.
počet pripojených podnikateľských subjektov,
m2 nového cintorína,
Rekonštrukcia a rozširovanie
počet vysadených krov a drevín,
obecného cintorína.
m2 upravených verejných plôch,
Iluminácia historických objektov v
obci.
Počet iluminovaných objektov,
počet vysadených krov a drevín,
Doplniť a udrţiavať brehové porasty
m2 upravených verejných plôch,
vodných tokov.
počet nových pracovných miest,
počet vysadených krov a drevín,
Realizácia a údrţba parkovej úpravy v
m2 upravených verejných plôch,
obci.
počet nových pracovných miest,
Realizácia izolačnej zelene okolo počet vysadených krov a drevín,
hospodárskych budov, navrhovaných m2 upravených verejných plôch,
výrobných areálov a cintorínov.
počet nových pracovných miest,
km upravených korýt,
Výstavba protizáplavových opatrení.
počet vytvorených podrov,
km vytvorených protizáplavových hrádzí,
Výstavba domu smútku.
Počet uskutočnených obradov,
Podpora vyuţívania alternatívnych
kW vyprodukovanej alternatívnej energie,
zdrojov energií.
SKK z predaja energie,
km novovybudovanej elektrickej siete,
Rozšírenie elektrických rozvodov NN.
KW/h spotrebovanej el. energie,
počet pripojených subjektov,
Dostavba miestneho vodovodu.

7.3 ŢIVOTNÉ PROSTREDIE
Ciele a opatrenia
Cieľ 6.3.1

Opatrenie 6.3.1.1

Opatrenie 6.3.1.2
Opatrenie 6.3.1.3

Merateľné indikátory
Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom
V súlade s prijatými koncepciami
zabezpečiť permanentné zniţovanie
podielu skladovanej časti odpadov, k
zníţenie odpadov v tonách,
čomu organizovať mobilné zbery
SKK zo separovaného odpadu,
textílii, kovového odpadu,
viacvrstvových obalov nebezpečných
odpadov.
Zabezpečiť separáciu komunálneho
objem vyseparovaného odpadu v tonách,
odpadu v obci.
SKK zo separovaného odpadu,
Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok
m2 rekultivovanej plochy čiernych skládok,
v obci.
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Opatrenie 6.3.1.4

Výstavba kompostoviska.

Opatrenie 6.3.1.5

Výstavba zberného dvora pre
separovaný zber.

Ciele a opatrenia
Cieľ 6.3.2

Opatrenie 6.3.2.1

Ciele a opatrenia
Cieľ 6.3.3

Opatrenie 6.3.3.1

Opatrenie 6.3.3.2

Opatrenie 6.3.3.3

Merateľné indikátory
Informovanosť a poradenstvo
Spracovať koncepciu zabezpečenia
informovanosti, poradenstva a
prevencie v oblasti ŢP. Trvale
preferovať poradenstvo a prevenciu
pred represiou.

Dostavba daţďovej kanalizačnej siete.

Opatrenie 6.3.3.5

Výstavba protizáplavových opatrení.

Opatrenie 6.3.3.6

Regulácia korýt miestnych tokov.

Opatrenie 6.3.4.1

počet vypracovaných koncepcií,
počet poučených subjektov,

Merateľné indikátory
Ochrana a racionálne vyuţívanie vôd
Zabezpečiť dostavbu kanalizačnej
siete a spustenie čističiek odpadových
vôd, zníţiť mnoţstvo znečisťujúcich
látok vo vypúšťaných odpadových
vodách na limitovanú úroveň.
Zabezpečiť dostatok kvalitnej pitnej
vody, minimalizovať straty vo
vodovodných sieťach.
Obnoviť prirodzené vodozádrţné
funkcie tokov a inundačných území
(obnoviť staré korytá).

Opatrenie 6.3.3.4

Ciele a opatrenia
Cieľ 6.3.4

objem uskladneného odpadu v tonách,
objem vyseparovaného odpadu v tonách,
SKK zo separovaného odpadu,
počet nových pracovných miest,

m3 vyčistenej splaškovej vody prostredníctvom ČOV,
m3 odvedenej splaškovej vody kanalizáciou,
bm novovybudovanej kanalizačnej siete,
počet novopripojených domácností,
bm zrekonštruovaného vodovodu,

bm obnovených starých korýt,
počet novopripojených domácností,
km novovybudovanej kanalizačnej siete,
m3 odvedenej zráţkovej vody,
km upravených korýt,
počet vytvorených podrov,
km vytvorených protizáplavových hrádzí,
km zregulovaných a upravených korýt miestnych
tokov,
Merateľné indikátory

Ochrana ovzdušia
Zabezpečiť zníţenie produkovaných
emisií hlavným zdrojom znečistenia –
domácnosti.

Počet domácností s vykurovaním alternatívnymi
zdrojmi energie,

7.4 SOCIÁLNA OBLASŤ A ZDRAVOTNÍCTVO
Ciele a opatrenia
Cieľ 6.4.1

Opatrenie 6.4.1.1

Opatrenie 6.4.1.2

Ciele a opatrenia
Cieľ 6.4.2
Opatrenie 6.4.2.1

Opatrenie 6.4.2.2
Opatrenie 6.4.2.3
Opatrenie 6.4.2.4

Merateľné indikátory
Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v obci a zvýšiť ich kvalitu.
Počet nových sociálnych sluţieb,
Vybudovať/zriadiť zariadenie
m2 plochy pre zariadenie sociálnych sluţieb,
poskytujúce sociálne sluţby (dom
kapacita zariadenia v osobách,
opatrovateľskej sluţby, domov
vyuţiteľnosť kapacity v %,
dôchodcov).
počet klientov,
počet nových pracovných miest,
počet nájomných bytov,
celková obytná plocha,
Výstavba nájomných bytov v obci.
počet ubytovaných osôb,
počet ubytovaných rodín,
Merateľné indikátory
Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a sociálnych sluţieb.
Zlepšenie úrovne poskytovania
domácej ošetrovateľskej
počet ošetrených pacientov,
starostlivosti, rozšírenie jej sluţieb o
poskytovanie rehabilitačných cvičení.
Zabezpečiť aspoň raz mesačne
počet informovaných pacientov,
poradňu v obci.
Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej
zlepšenie dostupnosti v čase,
starostlivosti pre dospelých občanov. zvýšenie počtu ošetrených pacientov,
Zabezpečovať komplexnú zdravotnú
počet ošetrovaných pacientov,
starostlivosť o starých ľudí a
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Opatrenie 6.4.2.5
Opatrenie 6.4.2.6

dlhodobo chorých.
Zvýšiť úroveň poskytovaných
sociálnych sluţieb.
Podporiť sluţby pre marginalizované
skupiny občanov a týrané ţeny.

Opatrenie 6.4.2.7

Rekonštrukcia zdravotníckej
infraštruktúry.

Opatrenie 6.4.2.8

Zriadenie klubu mladých.

zvýšenie kvality poskytovanej sluţby cez index
spokojnosti,
počet novoposkytovaných sluţieb,
počet nových zákazníkov,
Zníţenie koeficientu prestupu tepla,
m2 zrekonštruovanej strešnej krytiny,
m2 zrekonštruovanej podlahovej krytiny,
Počet členov klubu,
Počet uskutočnených pravidelných podujatí,

7.5 ŠKOLSTVO A ŠPORT
Ciele a opatrenia
Cieľ 6.5.1
Opatrenie 6.5.1.1
Opatrenie 6.5.1.2
Opatrenie 6.5.1.3
Opatrenie 6.5.1.4
Opatrenie 6.5.1.5

Opatrenie 6.5.1.6

Opatrenie 6.5.1.7

Opatrenie 6.5.1.8

Ciele a opatrenia
Cieľ 6.5.2.
Opatrenie 6.5.2.1
Opatrenie 6.5.2.2
Opatrenie 6.5.2.3
Opatrenie 6.5.2.4

Opatrenie 6.5.2.5
Opatrenie 6.5.2.6
Opatrenie 6.5.2.7

Opatrenie 6.5.2.8

Merateľné indikátory
Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry.
zníţenie koeficientu prestupu tepla,
Modernizovať a rekonštruovať
m2 zrekonštruovanej strešnej krytiny,
materskej školy.
m2 zrekonštruovanej podlahovej krytiny,
Modernizácia vnútorného vybavenia
zlepšenie materiálneho vybavenia,
materskej školy.
Rekonštrukcia sociálnych zariadení
Zvýšenie kapacity zariadení,
v budove materskej školy.
m2 zrekonštruovanej podlahovej krytiny,
Vybudovanie športových ihrísk pre
m2 vybudovaných ihrísk,
potreby školy.
M2 pre potreby kniţnice,
Rekonštrukcia a rozšírenie priestorov
Počet nových miestností pre obecnú kniţnicu,
obecnej kniţnice.
Počet nových čitateľov,
počet obstaraných PC pripojených na Internet,
Obstaranie počítačového vybavenia a
počet uskutočnených kurzov,
napojenie na internet v priestoroch
priemerný počet hodín pripojených na sieť Internet,
kniţnice.
objem prenesených dát v GB,
počet ţiakov v ZŠ,
Zriadenie nových počítačovej učebne
vyuţiteľnosť zariadení v hodinách / rok,
pre potreby materskej školy.
zlepšenie výchovno - vzdelávacích výsledkov v %,
Výstavba priestorov pre
Počet vybavených budov,
uskutočňovanie neformálneho
Počet uskutočnených školení,
vzdelávania.
Merateľné indikátory
Trvalé skvalitňovanie vyváţenej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.
Vybudovanie športovej
m2 vybudovaných ihrísk,
infraštruktúry.
Rekonštrukcia existujúcej športovej
Počet zrekonštruovaných osôb,
infraštruktúry v obci.
Výstavba cykloturistických trás.
km vybudovaných trás,
Vytváranie materiálnych a
finančných podmienok na rozvoj
SKK vyčlenených na šport,
výkonnostného a rekreačného športu
v obci.
Podpora organizácie športových
SKK vyčlenených na podporu športu,
podujatí regionálneho významu.
počet podporených podujatí,
Podpora športových aktivít zdravotne
počet podporených zdravotne postihnutých,
postihnutých občanov.
počet podporených osôb,
Podporovať talentovanú mládeţ.
SKK na podporu športu,
Spolupracovať s občianskymi
zdruţeniami, inými právnickými a
počet spolupracujúcich FO a PO,
fyzickými osobami, pôsobiacimi v
oblasti telesnej kultúry.

7.6 KULTÚRA
Ciele a opatrenia
Cieľ 6.6.1

Opatrenie 6.6.1.1

Merateľné indikátory
Zachovanie kultúrno–historického potenciálu obce a rozvoj kultúrnych, informačných a
voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej
úrovni.
počet zrekonštruovaných kultúrnych zariadení,
Rekonštrukcia kultúrnej
počet zorganizovaných podujatí,
infraštruktúry.
počet návštevníkov podujatí,
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Opatrenie 6.6.1.2

Opatrenie 6.6.1.3
Opatrenie 6.6.1.4

Opatrenie 6.6.1.5

Opatrenie 6.6.1.6

Rekonštrukcia tradičnej architektúry
a zriadenie stálych expozícií
z pôvodného štýlu ţivota obyvateľov
regiónu.
Prepojiť obce so subjektami
cestovného ruchu, agroturistiky.
Budovanie remeselníckych dvorov.
Vybudovanie turistických a náučných
trás pre ţiakov, študentov, rodiny s
deťmi, priemerných aj náročných
klientov s vyuţitím kultúrno –
historického, folklórneho aj
prírodného bohatstva.
Zachovanie a rozvoj ľudových tradícií
(folklórny tanec, hudba a spev,
ľudové remeslá, ľudový odev a
doplnky, pôvodné bývanie a
hospodárenie) a ich maximálne
vyuţitie v cestovnom ruchu a
agroturistike.

počet zriedených expozícií,
počet návštevníkov expozície,
počet uzatvorených kontraktov,
počet kontaktov,
počet remeselníckych dvorov,
počet návštevníkov,
objem vyrobenej produkcie,

km vybudovaných turistických trás,
počet návštevníkov,

počet zorganizovaných podujatí,
počet návštevníkov podujatí,

Opatrenie 6.6.1.7

Výstavba domu kultúry

počet zorganizovaných podujatí,
počet vybudovaných objektov,
m2 úţitkovej plochy pre uskutočňovanie kultúrnych
akcií,

Opatrenie 6.6.1.8

Organizovanie pravidelných
kultúrnych podujatí – Deň obce,
Hody, atď..

počet podujatí,
počet návštevníkov podujatí,

Opatrenie 6.6.1.9

Výstavba amfiteátra.

počet zorganizovaných podujatí,
počet návštevníkov podujatí,

Ciele a opatrenia
Cieľ 6.6.2

Opatrenie 6.6.2.1

Ciele a opatrenia
Cieľ 6.6.3
Opatrenie 6.6.3.1

Opatrenie 6.6.3.2

Opatrenie 6.6.3.3

Merateľné indikátory
Organizačné zabezpečenie
Spracovať kalendár kultúrnych
podujatí na celý rok, tento priebeţne
aktualizovať. Rozšíriť ţánrovú
ponuku s orientáciou na hodnotný
kultúrny prínos.

počet vytlačených a distribuovaných publikácií,
zvýšenie návštevnosti kultúrnych podujatí,

Merateľné indikátory
Propagácia v oblasti kultúry
Spracovať globálnu koncepciu
„propagácie“ histórie obce
v multimediálnej forme.
Spracovať komplexný informačný
buletín o historickom vývoji a
tradíciách obce pre školy aj subjekty
cestovného ruchu.
Propagácia kultúry na Internete
prostredníctvom www stránky obce.

počet vytlačených a distribuovaných publikácií,
zvýšenie návštevnosti obce,
počet vytlačených a distribuovaných publikácií,
zvýšenie návštevnosti obce,
počet prístupov na www,

7.6 CESTOVNÝ RUCH A PUBLIC RELATIONS
Ciele a opatrenia
Cieľ 6.8.1
Opatrenie 6.8.1.1
Opatrenie 6.8.1.2

Opatrenie 6.8.1.3

Ciele a opatrenia
Cieľ 6.8.2
Opatrenie 6.8.2.1

Merateľné indikátory
Účinná propagácia obce.
Vytvorenie samostatnej www stránky
obce.
Spracovať globálnu koncepciu
propagácie obce v multimediálnej
forme.
Spracovať koncepciu regionálnej
spolupráce s okolitými turistickými
lokalitami a domácimi i zahraničnými
CK.

počet prístupov na www,
počet vytlačených a distribuovaných publikácií,
zvýšenie návštevnosti obce,
počet oslovených CR,
počet vypracovaných koncepcií,

Merateľné indikátory
Rekreačno - relaxačné zázemie obce.
Vybudovanie oddychových zón obce.
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Opatrenie 6.8.2.2

Výstavba náučných chodníkov
a inštalácia informačných tabúľ.

Opatrenie 6.8.2.3

Vybudovanie športovej infraštruktúry.

počet návštevníkov,
Km vybudovaných chodníkov,
Počet osadených tabúľ,
Počet nových návštevníkov obce,
m2 ihrísk,
počet ihrísk podľa jednotlivých športov,
počet návštevníkov,

8 FINANČNÝ PLÁN PROGRAMU
Jednou z kľúčových otázok pre realizáciu programu rozvoja kraja je schopnosť obce v priebehu
jeho realizácie zaistiť zdroje potrebné na jeho financovanie. Tieto zdroje vznikajú vo viacerých
sférach – v súkromnom sektore, verejnej správe, ide tieţ o zdroje zahraničné, najmä o prostriedky
Európskej únie. Dôleţitým zdrojom budú, po dokončení reformy verejnej správy a uskutočnení
daňovej reformy, vlastné prostriedky. V dôsledku neexistencie nevyhnutných podkladových údajov
pre stanovenie finančného rámca, v ktorom by sa mal program rozvoja v strednodobom horizonte
pohybovať, je výška prostriedkov potrebná na realizáciu jednotlivých opatrení a aktivít stanovená len
orientačne. Táto časť sa bude konkretizovaná v závislosti od reálneho čerpania finančných
príspevkov zo štrukturálnych fondov, moţností obecných rozpočtov atď..
Vychádzajúc z vyššie zadefinovaných cieľov, priorít a opatrení a na základe auditu
pripravovaných projektových zámerov v réţii samosprávy, podnikateľskej sféry či neziskových a
iných organizácií bol vypracovaný plán realizácie programu. Definuje, z akých prostriedkov by sa
mali tieto zámery realizovať, kto by mal byť ţiadateľov, určuje predpokladané časové rámce.
8.1 HOSPODÁRSTVO A VEDECKO-TECHNICKÝ ROZVOJ
Strategický zámer
Zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít, s dôrazom na zvýšenie úrovne zamestnanosti a úrovne a kvality
sluţieb pre obyvateľov obce. V oblasti priemyslu je potrebné okrem zachovania stabilných prvkov výroby všetkými
moţnými opatreniami podporovať vytváranie nových pracovných príleţitostí.
Cieľ 6.1.1
Podpora malého a stredného podnikania zo strany obce
Opatrenie
Spracovať stratégiu podpory podnikania a zvýšenia informovanosti o moţnostiach podpory zo strany obce,
6.1.1.1
VÚC, štátu a EÚ.
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
ţiadatelia
rozpočet obce, ŠF
podnikateľské
Vypracovanie analýzy moţností rozvoja
10
EÚ
subjekty, obec
podnikateľských aktivít v obci.
Analýza a priebeţná aktualizácia verejných
podnikateľské
Aktivity
výdavkových programov pre podporu
15
rozpočet obce
subjekty, obec
podnikania.
Prezentácia foriem podpory podnikateľských
podnikateľské
podľa potreby
subjektov zo strany obce.
subjekty, obec
Opatrenie
Vytvorenie ekonomických a technických podmienok pre výstavbu priemyselných zón v obci - príprava
6.1.1.2
územia a realizácia infraštruktúry.
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
ţiadatelia
rozpočet obce, ŠF
EÚ, podnikateľské
Výkup súkromných pozemkov pre
podnikateľské
subjekty, úvery,
uskutočnenie investičnej výstavby
subjekty, obec
iné grantové
podľa potreby
schémy
rozpočet obce, ŠF
EÚ, podnikateľské
podnikateľské
Spracovanie technickej dokumentácie.
500
subjekty, úvery,
subjekty, obec
iné grantové
Aktivity
schémy
rozpočet obce,
Realizácia investičnej výstavby prípravy
podnikateľské
50 000
vládne výdavkové
pozemkov – inţinierske siete.
subjekty, obec
programy
ŠF EÚ,
podnikateľské
podnikateľské
Výstavba výrobných a montáţnych hál.
50 000
subjekty, úvery,
subjekty, obec
iné grantové
schémy
Opatrenie
Vymedziť prenajímateľné obecné priestory pre potrebné sluţby a remeselné dielne.
6.1.1.3
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Predpokladaný
rozpočet
Aktivity
Opatrenie
6.1.1.4

Aktivity

Opatrenie
6.1.1.5

Aktivity
Opatrenie
6.1.1.6

Aktivity

Opatrenie
6.1.1.7

Rekonštrukcia vybraných budov v obcenom
vlastníctve a ich príprava na prenájom
podnikateľským subjektom.

200

Opatrenie
6.1.1.8

Oprávnení
ţiadatelia
podnikateľské
subjekty, obec

Vypracovať postup podpory, výučby a rozvoja tradičných remesiel v obce.

Vytvoriť materiálne finančné a personálne
podmienky pre rozvoj tradičných remesiel v
obci.
Nadviazať spoluprácu vzdelávacích inštitúcií,
obce, podnikateľských subjektov a
obyvateľov obcepri výučbe a prezentácii
tradičných remesiel.

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Oprávnení
ţiadatelia

podľa potreby

rozpočet obce, ŠF
EÚ

podnikateľské
subjekty, obec

podľa potreby

-

obec,
podnikateľské
subjekty,obyvatelia

Zvýšenie kapacít informačných a poradenských sluţieb a podpora vzdelávania firiem.

Zabezpečenie personálnych a technických
kapacít na poskytovanie informačných a
poradenských sluţieb.

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Oprávnení
ţiadatelia

podľa potreby

rozpočet obce, ŠF
EÚ

obec N. Kručov

Podpora budovania kooperačných sietí malých a stredných firiem.
Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Vytvoriť inštitucionálne podmienky na
podporu MSP so susednými obcami.

podľa potreby

rozpočet obce

Analýza predpokladov budovania
kooperačných sietí malých a stredných
firiem v obci.

podľa potreby

rozpočet obce, ŠF
EÚ

Tvorba stratégie budovania kooperačných
sietí malých a stredných firiem.

podľa potreby

rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
ţiadatelia
obce,
podnikateľské
subjekty
obce,
podnikateľské
subjekty
obce,
podnikateľské
subjekty

Podporovanie zavádzania remeselníckych dielní pre remeslá, ktoré sú pre obcetypické.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Zdroje
financovania
rozpočet obce,
podnikateľské
subjekty

Výber a rekonštrukcia vhodných budov na
alokáciu remeselných dvorov.
Zabezpečenie personálnych kapacít.
Materiálne zabezpečenie remeselných
dvorov predmetmi s kultúrnohistorickou
hodnotou.

podľa potreby
podľa potreby
podľa potreby

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce,
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
ţiadatelia
obec N. Kručov
obec N. Kručov
obec N. Kručov

Rekonštrukcia existujúcich zastaralých priemyselných zón, s dôrazom na zavádzanie nových technológií.
Predpokladaný
rozpočet

Vyriešenie vlastníckych vzťahov.

podľa potreby

Návrh alternatív rozvoja existujúcich
priemyselných zón.

podľa potreby

Aktivity
Vypracovanie technickej dokumentácie.

Rekonštrukcia priemyselných zón.
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150

20 000

Zdroje
financovania
ŠF EÚ,
podnikateľské
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy
ŠF EÚ,
podnikateľské
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy
ŠF EÚ,
podnikateľské
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy
ŠF EÚ,
podnikateľské
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy

Oprávnení
ţiadatelia
podnikateľské
subjekty

podnikateľské
subjekty

podnikateľské
subjekty

podnikateľské
subjekty
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Opatrenie
6.1.1.9

Zakladanie malých a stredných podnikov s majetkovou účasťou obce.
Predpokladaný
rozpočet
Analýza moţností rozvoja podnikateľských
aktivít obcou.

podľa potreby

Spracovanie podnikateľského zámeru obce.

podľa potreby

Príprava podmienok pre zaloţenie
podnikateľského subjektu.

podľa potreby

Zaloţenie podnikateľského subjektu.

podľa potreby

Aktivity

Cieľ 6.1.2
Opatrenia
6.1.2.1

Zdroje
financovania
rozpočet obce,
podnikateľské
subjekty
rozpočet obce,
podnikateľské
subjekty
rozpočet obce,
podnikateľské
subjekty
rozpočet obce,
podnikateľské
subjekty

Oprávnení
ţiadatelia
podnikateľské
subjekty, obec
podnikateľské
subjekty, obec
podnikateľské
subjekty, obec
podnikateľské
subjekty, obec

Podpora tradičných odvetví priemyslu
Zavádzanie nových technológií do súčasných výrobných prevádzok - poľnohospodárskeho druţstva.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Opatrenia
6.1.2.2

Aktivity
Opatrenia
6.1.2.3

Zdroje
Oprávnení
financovania
ţiadatelia
Podpora podnikateľov zavádzajúcich výrobu
rozpočet obce, ŠF
na báze progresívnych technológií, pomoc
EÚ, podnikateľské
podnikateľské
pri získavaní nenávratných finančných
20 000
subjekty, úvery,
subjekty, obec
prostriedkov zo Štrukturálnych fondov na
iné grantové
tento účel.
schémy
Podporovať rozvoj tých odvetví priemyslu, pre ktorých rozvoj sú v okolí regiónu vytvorené ideálne
podmienky.
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
ţiadatelia
rozpočet obce, ŠF
Podpora rozvojových zámerov súkromnej
EÚ, podnikateľské
sféry, ktoré sú v súlade s potrebami rozvoja
podnikateľské
podľa moţností
subjekty, úvery,
obcea ktoré sú efektívne z pohľadu tvorby
subjekty, obec
iné grantové
nových pracovných miest.
schémy
Podpora výrob a podnikateľských subjektov, ktoré vyuţívajú surovinové zdroje regiónu.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Podpora spracovateľov miestnych surovín
finančnými a nefinančnými opatreniami.

podľa moţností

Podpora rozvoja ţivnostenského podnikania,
ktoré sa zameriava hlavne na vyuţívanie
miestnej surovinovej základne.

podľa moţností

Vytvorenie vhodného daňového prostredia
pre uvedené podnikateľské subjekty.

podľa moţností

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy
rozpočet obce, ŠF
EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy
rozpočet obce,

Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. Sk)
Verejné zdroje
Národné verejné zdroje
Oprávnené
Verejné
Národn
náklady
Fond
Štátny
zdroje
é
Regionáln
spolu
Ciele
EÚ
rozpoč
spolu
verejné
e zdroje
et
zdroje
spolu
D=E+F+
A=B+H+CH B=C+D
C
E
F
G
Opatrenie
25
21
14
7
6
0
6.1.1.1
Opatrenie
100500
82 913
55 275
27 638
25 125
0
6.1.1.2
Opatrenie
200
165
110
55
50
0
6.1.1.3
Opatrenie
20 150
13 098
8 060
5 038
5 038
0
6.1.1.8
Opatrenia
20 000
16 500
11 000
5 500
5 000
0
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Miestn
e
zdroje
G

Oprávnení
ţiadatelia
podnikateľské
subjekty, obec

podnikateľské
subjekty, obec
podnikateľské
subjekty, obec

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

0,6

4

0

2 512,5

17 588

0

5,0

35

0

0

7 053

0

500,0

3 500

0

6
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6.1.2.1
Spolu

140 875 112 696

74 459

38 237

35 219

Časový horizont uskutočnenia
Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia
2007
2008
2009
Cieľ 6.1.1 Podpora malého a stredného podnikania zo strany obce
Spracovať stratégiu podpory podnikania
Opatrenie a
zvýšenia
informovanosti
o
6.1.1.1
moţnostiach podpory zo strany obce,
VÚC, štátu a EÚ.
Vytvorenie ekonomických a technických
Opatrenie podmienok pre výstavbu priemyselných
6.1.1.2
zón v obci - príprava územia a realizácia
infraštruktúry.
Vymedziť
prenajímateľné
obecné
Opatrenie
priestory
pre
potrebné
sluţby
6.1.1.3
a remeselné dielne.
Opatrenie Vypracovať postup podpory, výučby
6.1.1.4
a rozvoja tradičných remesiel v obce.
Zvýšenie
kapacít
informačných
a
Opatrenie
poradenských
sluţieb
a
podpora
6.1.1.5
vzdelávania firiem.
Opatrenie Podpora budovania kooperačných sietí
6.1.1.6
malých a stredných firiem.
Podporovanie
zavádzania
Opatrenie
remeselníckych dielní pre remeslá, ktoré
6.1.1.7
sú pre obcetypické.
Rekonštrukcia existujúcich zastaralých
Opatrenie
priemyselných zón, s dôrazom na
6.1.1.8
zavádzanie nových technológií.
Opatrenie Zakladanie malých a stredných podnikov
6.1.1.9
s majetkovou účasťou obce.
Cieľ 6.1.2 Podpora tradičných odvetví priemyslu
Zavádzanie nových technológií do
Opatrenia
súčasných výrobných prevádzok 6.1.2.1
poľnohospodárskeho druţstva.
Podporovať
rozvoj
tých
odvetví
Opatrenia
priemyslu, pre ktorých rozvoj sú v okolí
6.1.2.2
regiónu vytvorené ideálne podmienky.
Podpora výrob a podnikateľských
Opatrenia
subjektov, ktoré vyuţívajú surovinové
6.1.2.3
zdroje regiónu.
Časový horizont čerpania zdrojov
Rok
Oprávnené
náklady
spolu
A=B+H+CH

0

2010

3 018

2011

2012

28 179

2013

2014

0

2015

2016

Verejné zdroje
Národné verejné zdroje

Verejné
zdroje
spolu

Fond EÚ

B=C+D

C

Národné
verejné
zdroje
spolu
D=E+F+G

Štátny Regionálne
rozpočet
zdroje
E

F

Miestne
zdroje
G

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

2007

17108

13673

9031

4642

4277

0

365

3435

0

2008

17108

13673

9031

4642

4277

0

365

3435

0

2009

17108

13673

9031

4642

4277

0

365

3435

0

2010

17108

13673

9031

4642

4277

0

365

3435

0

2011

17101

13668

9028

4640

4275

0

365

3434

0

2012

17101

13668

9028

4640

4275

0

365

3434

0

2013

17101

13668

9028

4640

4275

0

365

3434

0

2014

17101

13668

9028

4640

4275

0

365

3434

0

2015

2020

1667

1111

556

505

0

51

354

0

2016

2020

1667

1111

556

505

0

51

354

0

Spolu

140875

112696

74459

38237

35219

0

3018

28179

0
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Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - Operačný program
KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Inovácie a technologické transfery
1.2 Podpora spoločných sluţieb a infraštruktúry
pre podnikateľov
1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch
1.4 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na
1 Podpora konkurencieschopnosti
strane výroby aj spotreby a zavádzanie
podnikov a sluţieb najmä
progresívnych technológií v energetike
prostredníctvom inovácií
1.5 Podpora podnikateľských aktivít
v cestovnom ruchu
1.6 Podpora tvorby pracovných miest
prostredníctvom rozvoja podnikania
1.7 Podpora druhospracovateľského
potravinárskeho priemyslu
2 Technická pomoc
Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - REGIONÁLNY operačný program
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich vzdelávacích zariadení s cieľom
1 Infraštruktúra vzdelávania
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
(materské, základné a stredné školy)
2.1 Budovanie nových zariadení sociálnych
sluţieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately a obstaranie ich vnútorného
zariadenia
2 Infraštruktúra sociálnych sluţieb
a sociálnoprávnej ochrany a
2.2 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
sociálnej kurately
existujúcich zariadení sociálnych sluţieb a
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately s
cieľom zvýšenia kvality nimi poskytovaných
sluţieb
3.1. Modernizácia regionálnej a miestnej
3 Infraštruktúra pamäťových
infraštruktúry pamäťových a fondových
a fondových inštitúcií na
inštitúcií
regionálnej a miestnej úrovni
3.2 Revitalizácia a hospodárske vyuţitie
a revitalizácia pamiatkového fondu
pamiatkových objektov v území
4.1 Modernizácia a budovanie regionálnych
komunikácií zaisťujúcich dopravnú obsluţnosť
4 Podpora konkurencieschopnosti
regiónu
a inovatívnej kapacity regiónov
4.2 Regenerácia sídiel
5.1 Podpora a obnova infraštruktúry
5 Infraštruktúra cestovného ruchu
cestovného ruchu
6.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a opravy
6 Infraštruktúra nekomerčných
stavebného fondu nekomerčných záchranných
záchranných sluţieb
sluţieb a modernizácia ich vnútorného
vybavenia
7 Technická pomoc

Fond

ERDF

ERDF

Fond
ERDF

ERDF

ERDF

ERDF

ERDF

ERDF
ERDF

8.2 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Strategický zámer
Rozvoj komplexnej infraštruktúry podporujúcej rozvoj regiónu a zohľadňujúcej rast kvality ţivotného prostredia.
Cieľ 6.2.1
Rozvoj dopravnej infraštruktúry
Opatrenie
Rekonštrukcia zastávok SAD v obci.
6.2.1.1
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
ţiadatelia
rozpočet obce, ŠF
Vypracovanie technickej dokumentácie.
50
obec N. Kručov
EÚ
Aktivity
rozpočet obce, ŠF
Rekonštrukcia zastávok.
200
obec N. Kručov
EÚ
Opatrenie
Úprava miestnych komunikácií a výstavba chodníkov.
6.2.1.2
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
ţiadatelia
Analýza súčasného stavu miestnych
rozpočet obce, ŠF
Aktivity
podľa potreby
obec N. Kručov
komunikácií.
EÚ
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Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia miestnych komunikácií.
Opatrenie
6.2.1.3

100
4 000

rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

obec N. Kručov
obec N. Kručov

Budovanie miestnych cyklotrás.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity
Opatrenie
6.2.1.4

Aktivity
Opatrenie
6.2.1.5

Zdroje
Oprávnení
financovania
ţiadatelia
rozpočet obce, ŠF
Vypracovanie technickej dokumentácie.
30
obec N. Kručov
EÚ
rozpočet obce, ŠF
Výstavba cyklotrás.
podľa potreby
obec N. Kručov
EÚ
Budovanie miestnych turistických cyklotrás prepájajúcich obce mikroregiónu a historické a prírodné
atraktivity.
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
ţiadatelia
rozpočet obce, ŠF
Vypracovanie technickej dokumentácie.
30
obec N. Kručov
EÚ
rozpočet obce, ŠF
Výstavba cyklotrás.
350
obec N. Kručov
EÚ
Rekonštrukcia ţelezničnej infraštruktúry.
Predpokladaný
rozpočet
Vypracovanie technickej dokumentácie.

podľa potreby

Rekonštrukcia infraštrukctúry.

podľa potreby

Aktivity
Opatrenie
6.2.1.6

Vypracovanie technickej dokumentácie.

60

Aktivity
Výstavba infraštruktúry.

Aktivity
Opatrenie
6.2.1.8

1 500

Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia cestných komunikácií.

Predpokladaný
rozpočet
50
1 700

Vypracovanie technickej dokumentácie.

40

Výstavba infraštruktúry.

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
ţiadatelia
obec N. Kručov

Zdroje
financovania
VÚC, ŠF EÚ
VÚC, ŠF EÚ

Oprávnení
ţiadatelia
VÚC
VÚC

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
ţiadatelia

obec N. Kručov

500

obec N. Kručov
obec N. Kručov

Rozvoj občianskej infraštruktúry
Rozšírenie intravilánov obcevzhľadom na potenciálnu výstavbu IBV, prípadne priemyselné zóny.
Predpokladaný
rozpočet
Vypracovanie technickej dokumentácie.

200

Príprava pozemkov a inţinierskych sietí.

3 500

Aktivity

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
ţiadatelia
obec N. Kručov
obec N. Kručov

Dostavba miestneho vodovodu.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

SZS, a.s.

Budovanie cestnej infraštruktúry k miestnemu cintorínu.

Aktivity

Opatrenie
6.2.2.2

SZS, a.s.

Rekonštrukcia štátnej cesty prechádzajúcej cez obec.

Predpokladaný
rozpočet

Cieľ 6.2.2
Opatrenie
6.2.2.1

Oprávnení
ţiadatelia

Budovanie parkovísk a cestnej infraštruktúry k sociálnej a športovej infraštruktúre.
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.2.1.7

Zdroje
financovania
rozpočet SZS, a.s.,
ŠF EÚ
rozpočet SZS, a.s.,
ŠF EÚ

Analýza technického stavu vodovodnej
siete.

PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 - 2016

podľa potreby

Zdroje
financovania
Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
rozpočet obce, ŠF
EÚ,

Oprávnení
ţiadatelia
Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec N. Kručov
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Výber dodávateľa na výkon prác.

podľa potreby

Dostavba vodovodných sietí.

Opatrenie
6.2.2.3

4 000

Opatrenie
6.2.2.4

Vypracovanie technickej dokumentácie a
príprava projektového spisu.
Rekonštrukcia a výstavba verejného
osvetlenia v obci.

80
1 000

Vypracovanie technickej dokumentácie a
príprava projektového spisu.

Výkon pozemných prác.

Výstavba kanalizácie.

Opatrenie
6.2.2.5

podľa potreby

7 000

10 000

Opatrenie
6.2.2.6

Vypracovanie technickej dokumentácie a
príprava projektového spisu.

50

Úprava verejných plôch.

400

Opatrenie
6.2.2.7

Vypracovanie technickej dokumentácie a
príprava projektového spisu.

70

Rekonštrukcia mostov a lávok.

800

obec N. Kručov
obec N. Kručov

Zdroje
financovania
Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
rozpočet obce, ŠF
EÚ,
Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
rozpočet obce, ŠF
EÚ,
Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
rozpočet obce, ŠF
EÚ,

Oprávnení
ţiadatelia
Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec N. Kručov
Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec N. Kručov
Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec N. Kručov

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
ţiadatelia
obec N. Kručov
obec N. Kručov

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
ţiadatelia
obec N. Kručov
obec N. Kručov

Výstavba ČOV.
Predpokladaný
rozpočet
Spracovanie technickej dokumentácie.

100

Aktivity
Výstavba ČOV.
Opatrenie
6.2.2.8

Oprávnení
ţiadatelia

Rekonštrukcia mostov a lávok.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Úprava verejných plôch v obci.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec N. Kručov

Výstavba splaškovej kanalizačnej siete v obci.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec N. Kručov

Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
rozpočet obce, ŠF
EÚ,
Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
rozpočet obce, ŠF
EÚ,

7 000

Zdroje
financovania
Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
rozpočet obce, ŠF
EÚ,
Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
rozpočet obce, ŠF
EÚ,

Oprávnení
ţiadatelia
Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec N. Kručov
Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec N. Kručov

Regulácia korýt miestnych tokov.
Predpokladaný
rozpočet

PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 - 2016

Zdroje
financovania

Oprávnení
ţiadatelia
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Analýza súčasného stavu.
Aktivity

Opatrenie
6.2.2.9

podľa potreby

Vypracovanie technickej dokumentácie.

500

Spevnenie a regulácia korýt miestnych
potokov.

20 000

Vypracovanie technickej dokumentácie a
príprava projektového spisu.

Opatrenie
6.2.2.10

150

Výkon pozemných prác.

7 000

Výstavba kanalizácie.

8 000

Opatrenie
6.2.2.11

Aktivity
Opatrenie
6.2.2.12

Spracovanie technickej dokumentácie.

podľa potreby

Výber dodávateľa – verejná súťaţ.

podľa potreby

Inštalácia bezdrôtového rozhlasu.

500

Opatrenie
6.2.2.13

Spracovanie technickej dokumentácie.
Výkon pozemných prác.
Rozšírenie VN rozvodov.

Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec N. Kručov
Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec N. Kručov
Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec N. Kručov

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
ţiadatelia
obec N. Kručov
obec N. Kručov
obec N. Kručov

Zdroje
financovania
SE, a.s., ŠF EÚ,
SE, a.s., ŠF EÚ,
SE, a.s., ŠF EÚ,

Oprávnení
ţiadatelia
SE, a.s.
SE, a.s.
SE, a.s.

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
ţiadatelia

Výber dodávateľa výkonu
rekonštrukčných prác.
Realizácia rekonštrukčných prác –
zateplenie budovy, výmena okien.

50
podľa potreby
750

obec N. Kručov
obec N. Kručov
obec N. Kručov

Zabezpečenie vysokorýchlostného Internetu.

Výber poskytovateľa Internetových
sluţieb.
Inštalácia zariadení a pripojenie
domácností.

podľa potreby
podľa potreby
podľa potreby

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
ţiadatelia
obec, obyvatelia
obec, obyvatelia
obec, obyvatelia

Rekonštrukcia a rozširovanie obecného cintorína.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Oprávnení
ţiadatelia

Rekonštrukcia obecného úradu.

Výber vhodného riešenia.

Opatrenie
6.2.2.14

Zdroje
financovania
Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
rozpočet obce, ŠF
EÚ,
Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
rozpočet obce, ŠF
EÚ,
Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
rozpočet obce, ŠF
EÚ,

Predpokladaný
rozpočet
podľa potreby
podľa potreby
podľa potreby

Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

obec N. Kručov

Rozšírenie elektrických rozvodov VN.

Spracovanie technickej dokumentácie.
Aktivity

obec N. Kručov

Výstavba bezdrôtového rozhlasu.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

obec N. Kručov

Dostavba daţďovej kanalizačnej siete.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Spracovanie technickej dokumentácie.

40

Výkon rekonštrukčných a rozširovacích
prác.

400
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Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
ţiadatelia
obec N. Kručov
obec N. Kručov
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Opatrenie
6.2.2.15

Iluminácia historických objektov v obci.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity
Opatrenie
6.2.2.16

Inštalácia osvetľovacej techniky.

50

Vypracovanie technickej dokumentácie.

300

Aktivity
Výkon pozemných prác.

podľa potreby

Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výkon pozemných prác.

60
podľa potreby

Výsadba zelene.
Opatrenie
6.2.2.18

350

Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výkon pozemných prác.

40
podľa potreby

Výsadba zelene.
Opatrenie
6.2.2.19

200

Spracovanie technickej dokumentácie.

Opatrenie
6.2.2.20

300

Výstavba protizáplavových poldrov, hrádz,
atď..

15 000

Spracovanie technickej dokumentácie.

60

Aktivity
Výstavba domu smútku.

2 000

Opatrenie
6.2.2.22

Aktivity

obec N. Kručov

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
ţiadatelia
obec N. Kručov
obec N. Kručov
obec N. Kručov

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
ţiadatelia
obec N. Kručov
obec N. Kručov
obec N. Kručov

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
ţiadatelia
obec N. Kručov
obec N. Kručov

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
ţiadatelia
obec N. Kručov
obec N. Kručov

Podpora vyuţívania alternatívnych zdrojov energií.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

obec N. Kručov

Výstavba domu smútku.
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.2.2.21

Oprávnení
ţiadatelia

Výstavba protizáplavových opatrení.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Realizácia izolačnej zelene okolo hospodárskych dvorov, navrhovaných výrobných areálov a cintorínov.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

obec N. Kručov

Realizácia a údrţba parkovej úpravy v obci.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Oprávnení
ţiadatelia

Doplniť a udrţiavať brehové porasty vodných tokov.
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.2.2.17

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Personálne a finančné zabezpečenie.

podľa potreby

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
ţiadatelia
obec N. Kručov

Rozšírenie elektrických rozvodov NN.

Spracovanie technickej dokumentácie.
Výkon pozemných prác.
Rozšírenie el. rozvodov.

PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 - 2016

Predpokladaný
rozpočet
podľa potreby
podľa potreby
podľa potreby

Zdroje
financovania
SE, a.s., ŠF EÚ,
SE, a.s., ŠF EÚ,
SE, a.s., ŠF EÚ,

Oprávnení
ţiadatelia
SE, a.s.
SE, a.s.
SE, a.s.
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Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. Sk)
Ciele
Verejné zdroje
Národné verejné zdroje
Oprávnené
Verejné
Národn
náklady
Fond
Štátny
zdroje
é
Regionáln
spolu
EÚ
rozpoč
spolu
verejné
e zdroje
et
zdroje
spolu
D=E+F+
A=B+H+CH B=C+D
C
E
F
G
Opatrenie
250
250
175
75
63
0
6.2.1.1
Opatrenie
4 100
4 100
2 870
1 230
1 025
0
6.2.1.2
Opatrenie
30
30
21
9
8
0
6.2.1.3
Opatrenie
380
380
266
114
95
0
6.2.1.4
Opatrenie
1 560
1 560
1 092
468
390
0
6.2.1.6
Opatrenie
1 750
1 750
1 225
525
438
0
6.2.1.7
Opatrenie
540
540
378
162
135
0
6.2.1.8
Opatrenie
3 700
3 700
2 590
1 110
925
0
6.2.2.1
Opatrenie
4 000
3 300
2 200
1 100
1 000
0
6.2.2.2
Opatrenie
1 080
1 080
756
324
270
0
6.2.2.3
Opatrenie
17 000
14 025
9 350
4 675
4 250
0
6.2.2.4
Opatrenie
450
450
315
135
113
0
6.2.2.5
Opatrenie
870
870
609
261
218
0
6.2.2.6
Opatrenie
7 100
5 858
3 905
1 953
1 775
0
6.2.2.7
Opatrenie
20 500
20 500
14 350
6 150
5 125
0
6.2.2.8
Opatrenie
15 150
12 499
8 333
4 166
3 788
0
6.2.2.9
Opatrenie
500
500
350
150
125
0
6.2.2.10
Opatrenie
800
800
560
240
200
0
6.2.2.12
Opatrenie
440
440
308
132
110
0
6.2.2.14
Opatrenie
50
50
35
15
13
0
6.2.2.15
Opatrenie
300
300
210
90
75
0
6.2.2.16
Opatrenie
410
410
287
123
103
0
6.2.2.17
Opatrenie
240
240
168
72
60
0
6.2.2.18
Opatrenie
15 300
15 300
10 710
4 590
3 825
0
6.2.2.19
Spolu
96 500 88 931
61 063
27 869
24 125
0
Časový horizont uskutočnenia
Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia
Cieľ 6.2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry
Opatrenie
Rekonštrukcia zastávok SAD v obci.
6.2.1.1
Opatrenie Úprava
miestnych
komunikácií
6.2.1.2
výstavba chodníkov.
Opatrenie
Budovanie miestnych cyklotrás.
6.2.1.3
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2007

2008

2009

2010

2011

Miestn
e
zdroje

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

G
13

0

0

205

0

0

2

0

0

19

0

0

78

0

0

88

0

0

27

0

0

185

0

0

100,0

700

0

54

0

0

425,0

2 975

0

23

0

0

44

0

0

177,5

1 243

0

1 025

0

0

378,8

2 651

0

25

0

0

40

0

0

22

0

0

3

0

0

15

0

0

21

0

0

12

0

0

765

0

0

3 744

7 569

0

2012

2013

2014

2015

2016

a
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Opatrenie
6.2.1.4

Budovanie
miestnych
turistických
cyklotrás
prepájajúcich
obce
mikroregiónu a historické a prírodné
atraktivity.

Opatrenie
6.2.1.5

Rekonštrukcia ţelezničnej infraštruktúry.

Budovanie
parkovísk
a
cestnej
infraštruktúry k sociálnej a športovej
infraštruktúre.
Opatrenie Rekonštrukcia
štátnej
cesty
6.2.1.7
prechádzajúcej cez obec.
Opatrenie Budovanie cestnej infraštruktúry k
6.2.1.8
miestnemu cintorínu.
Cieľ 6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry
Rozšírenie intravilánov obcevzhľadom
Opatrenie
na potenciálnu výstavbu IBV, prípadne
6.2.2.1
priemyselné zóny.
Opatrenie
Dostavba miestneho vodovodu.
6.2.2.2
Opatrenie Rekonštrukcia a rozšírenie verejného
6.2.2.3
osvetlenia.
Opatrenie Výstavba splaškovej kanalizačnej siete v
6.2.2.4
obci.
Opatrenie
Úprava verejných plôch v obci.
6.2.2.5
Opatrenie
Rekonštrukcia mostov a lávok.
6.2.2.6
Opatrenie
Výstavba ČOV.
6.2.2.7
Opatrenie
Regulácia korýt miestnych tokov.
6.2.2.8
Opatrenie
Dostavba daţďovej kanalizačnej siete.
6.2.2.9
Opatrenie
Výstavba bezdrôtového rozhlasu.
6.2.2.10
Opatrenie
Rozšírenie elektrických rozvodov VN.
6.2.2.11
Opatrenie
Rekonštrukcia obecného úradu.
6.2.2.12
Opatrenie Zabezpečenie vysokorýchlostného
6.2.2.13
Internetu.
Opatrenie Rekonštrukcia a rozširovanie obecného
6.2.2.14
cintorína.
Opatrenie
Iluminácia historických objektov v obci.
6.2.2.15
Opatrenie Doplniť a udrţiavať brehové porasty
6.2.2.16
vodných tokov.
Opatrenie Realizácia a údrţba parkovej úpravy v
6.2.2.17
obci.
Realizácia izolačnej zelene okolo
Opatrenie
hospodárskych dvorov, navrhovaných
6.2.2.18
výrobných areálov a cintorínov.
Opatrenie
Výstavba protizáplavových opatrení.
6.2.2.19
Opatrenie
Výstavba domu smútku.
6.2.2.20
Opatrenie Podpora vyuţívania alternatívnych
6.2.2.21
zdrojov energií.
Opatrenie
Rozšírenie elektrických rozvodov NN.
6.2.2.22
Opatrenie
6.2.1.6

Časový horizont čerpania zdrojov
Rok
Oprávnené
náklady
spolu
A=B+H+CH

Verejné
zdroje
spolu

Fond EÚ

B=C+D

C
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Verejné zdroje
Národné verejné zdroje
Národné
verejné
Štátny
Regionálne Miestne
zdroje
rozpočet
zdroje
zdroje
spolu
D=E+F+G
E
F
G

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH
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2007

12226

11193

7672

3520

3057

0

464

1034

0

2008

18333

17299

11947

5352

4583

0

769

1034

0

2009

18433

17399

12017

5382

4608

0

774

1034

0

2010

18433

17399

12017

5382

4608

0

774

1034

0

2011

11508

10649

7319

3330

2877

0

453

859

0

2012

5620

4761

3198

1563

1405

0

158

859

0

2013

5495

4636

3111

1526

1374

0

152

859

0

2014

5495

4636

3111

1526

1374

0

152

859

0

2015

589

589

412

177

147

0

29

0

0

2016

370

370

259

111

93

0

19

0

0

Spolu

96500

88931

61063

27869

24125

0

3744

7569

0

Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - Operačný program INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI
Prioritné osi programu
Fond
1 Efektívna elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických sluţieb
ERDF
vrátane informatizácie zdravotníctva
2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej
ERDF
infraštruktúry
3 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
ERDF
4 Technická pomoc
ERDF
Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - Operačný program DOPRAVA
Hlavné aktivity v rámci
Prioritné osi programu
prioritnej osi (opatrenia)
1.1 Modernizácia a rozvoj
1 Modernizácia a rozvoj ţelezničnej
ţelezničných tratí (TEN -T +
infraštruktúry
ostatné)
2 Rozvoj cestnej infraštruktúry (TEN -T) 2.1 Výstavba diaľnic (TEN -T)
3.1 Výstavba základnej siete
3 Modernizácia a rozvoj infraštruktúry
verejných terminálov
intermodálnej prepravy
intermodálnej prepravy
5.1 Výstavba rýchlostných
5 Modernizácia a rozvoj cestnej
komunikácií
infraštruktúry (rýchlostné cesty a cesty
5.2 Modernizácia a výstavba ciest
I. triedy)
I. triedy
6.1 Rozvoj ţelezničnej
6 Rozvoj verejnej osobnej dopravy
a autobusovej verejnej osobnej
dopravy
7 Technická pomoc
Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - REGIONÁLNY operačný program
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich vzdelávacích zariadení s cieľom
1 Infraštruktúra vzdelávania
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
(materské, základné a stredné školy)
2.1 Budovanie nových zariadení sociálnych
sluţieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately a obstaranie ich vnútorného
zariadenia
2 Infraštruktúra sociálnych sluţieb
a sociálnoprávnej ochrany a
2.2 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
sociálnej kurately
existujúcich zariadení sociálnych sluţieb a
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately s
cieľom zvýšenia kvality nimi poskytovaných
sluţieb
3.1. Modernizácia regionálnej a miestnej
3 Infraštruktúra pamäťových
infraštruktúry pamäťových a fondových
a fondových inštitúcií na
inštitúcií
regionálnej a miestnej úrovni
3.2 Revitalizácia a hospodárske vyuţitie
a revitalizácia pamiatkového fondu
pamiatkových objektov v území
4.1 Modernizácia a budovanie regionálnych
komunikácií zaisťujúcich dopravnú obsluţnosť
4 Podpora konkurencieschopnosti
regiónu
a inovatívnej kapacity regiónov
4.2 Regenerácia sídiel
5.1 Podpora a obnova infraštruktúry
5 Infraštruktúra cestovného ruchu
cestovného ruchu
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KF
KF
KF
ERDF
ERDF
ERDF
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Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - REGIONÁLNY operačný program
6.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a opravy
6 Infraštruktúra nekomerčných
stavebného fondu nekomerčných záchranných
záchranných sluţieb
sluţieb a modernizácia ich vnútorného
vybavenia
7 Technická pomoc

ERDF
ERDF

8.3 ŢIVOTNÉ PROSTREDIE
Strategický zámer
Strategickým zámerom obce je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu ţivotného prostredia a zvyšovania jeho
kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osveta, výchova a informovanosť o stave ţivotného prostredia.
Cieľ 6.3.1
Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom
V súlade s prijatými koncepciami zabezpečiť permanentné zniţovanie podielu skladovanej časti odpadov,
Opatrenie
k čomu organizovať mobilné zbery textílii, kovového odpadu, viacvrstvových obalov nebezpečných
6.3.1.1
odpadov.
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
ţiadatelia
Zvýšiť enviromentálne povedomie ľudí.
podľa potreby
rozpočet obce
obec N. Kručov
Zabezpečenie zberného kontajneru 2 x
20/rok
rozpočet obce
obec N. Kručov
Aktivity
ročne.
Zabezpečenie zberu nebezpečných
podľa potreby
rozpočet obce
obec N. Kručov
odpadov.
Opatrenie
Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu v obci.
6.3.1.2
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
ţiadatelia
Ekonomicky motivovať obyvateľstvo.
podľa potreby
rozpočet obce
obec N. Kručov
Aktivity
Zabezpečiť poţadované podmienky pre
rozpočet obce,
podľa potreby
obec N. Kručov
realizáciu separovaného zberu.
MŢP SR
Opatrenie
Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok v obci.
6.3.2.3
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
ţiadatelia
rozpočet obce,
Lokalizácia čiernych skládok.
podľa potreby
obec N. Kručov
MŢP SR
Aktivity
Likvidácia skládok.
podľa potreby
rozpočet obce
obec N. Kručov
Opatrenie
Výstavba kompostoviska.
6.3.2.4
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
ţiadatelia
rozpočet obce,
Vypracovanie technickej dokumentácie.
30
obec N. Kručov
MŢP SR
Aktivity
Výber vhodnej lokality a výstavba
rozpočet obce,
400
obec N. Kručov
kompostoviska.
MŢP SR
Opatrenie
Výstavba zberného dvora pre separovaný zber.
6.3.2.5
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
ţiadatelia
rozpočet obce,
Aktivity
Výstavba zberného dvora.
350
obec N. Kručov
MŢP SR
Cieľ 6.3.2
Informovanosť a poradenstvo
Opatrenie
Spracovať koncepciu zabezpečenia informovanosti, poradenstva a prevencie v oblasti ŢP. Trvale
6.3.2.1
preferovať poradenstvo a prevenciu pred represiou.
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
ţiadatelia
Vypracovanie koncepcie pre ochranu
rozpočet obce,
podľa potreby
obec N. Kručov
ţivotného prostredia v obci.
MŢP SR
Aktivity
Prezentácia a šírenie osvety v oblasti
podľa potreby
rozpočet obce
obec N. Kručov
ţivotného prostredia.
Cieľ 6.3.3
Ochrana a racionálne vyuţívanie vôd
Opatrenie
Zabezpečiť dostavbu kanalizačnej siete a spustenie čističiek odpadových vôd, zníţiť mnoţstvo
6.3.3.1
znečisťujúcich látok vo vypúšťaných odpadových vodách na limitovanú úroveň.
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
ţiadatelia
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Výstavba kanalizačnej siete.

Aktivity

Napojenie
domácností.

Spustenie ČOV.

Opatrenie
6.3.3.2

24 100

podľa potreby

podľa potreby

Údrţba existujúcej vodovodnej siete.

podľa potreby

Aktivity
Pravidelný monitoring vodovodnej siete.

podľa potreby

Rekultivácia existujúcich korýt vodných
tokov v obci.

podľa potreby

Pravidelný monitoring.

podľa potreby

Aktivity

Vypracovanie technickej dokumentácie a
príprava projektového spisu.

Výkon pozemných prác.

Výstavba kanalizácie.

Opatrenie
6.3.3.5

150

7 000

8 000

Spracovanie technickej dokumentácie.

Opatrenie

Zdroje
financovania
Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
rozpočet obce, ŠF
EÚ,
Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
rozpočet obce, ŠF
EÚ,

Oprávnení
ţiadatelia
Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec N. Kručov
Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec N. Kručov

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy
rozpočet obce, ŠF
EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy

Oprávnení
ţiadatelia

obec N. Kručov

obec N. Kručov

Zdroje
financovania
Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
rozpočet obce, ŠF
EÚ,
Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
rozpočet obce, ŠF
EÚ,
Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
rozpočet obce, ŠF
EÚ,

Oprávnení
ţiadatelia
Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec N. Kručov
Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec N. Kručov
Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec N. Kručov

Výstavba protizáplavových opatrení.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec N. Kručov

Dostavba daţďovej kanalizačnej siete.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec N. Kručov

Obnoviť prirodzené vodozádrţné funkcie tokov a inundačných území (obnoviť staré korytá).
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.3.3.4

Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
obec N. Kručov

Zabezpečiť dostatok kvalitnej pitnej vody, minimalizovať straty vo vodovodných sieťach.
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.3.3.3

Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
rozpočet obce, ŠF
EÚ,
Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
rozpočet obce, ŠF
EÚ,
Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.,
rozpočet obce, ŠF
EÚ,

Výstavba protizáplavových poldrov, hrádz,
atď..
Regulácia korýt miestnych tokov.

PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 - 2016

300
15 000

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
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obec N. Kručov
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6.3.3.6
Predpokladaný
rozpočet

Analýza súčasného stavu.

Aktivity

Cieľ 6.3.4
Opatrenie
6.3.4.1

podľa potreby

Vypracovanie technickej dokumentácie.

500

Spevnenie a regulácia korýt miestnych
potokov.

20 000

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy
rozpočet obce, ŠF
EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy
rozpočet obce, ŠF
EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy

Oprávnení
ţiadatelia

obec N. Kručov

obec N. Kručov

obec N. Kručov

Ochrana ovzdušia
Zabezpečiť zníţenie produkovaných emisií hlavným zdrojom znečistenia – domácnosti.
Predpokladaný
rozpočet
Obmedziť spaľovaniu fosílnych palív.

podľa potreby

Prechod na alternatívne zdroje
vykurovania.

podľa potreby

Aktivity

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ, súkromné
subjekty
rozpočet obce, ŠF
EÚ, súkromné
subjekty

Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. Sk)
Ciele
Verejné zdroje
Národné verejné zdroje
Oprávnené
Verejné
Národn
náklady
Fond
Štátny
zdroje
é
Regionáln
spolu
EÚ
rozpoč
spolu
verejné
e zdroje
et
zdroje
spolu
D=E+F+
A=B+H+CH B=C+D
C
E
F
G
Opatrenie
430
430
301
129
108
0
6.3.2.4
Opatrenie
350
350
245
105
88
0
6.3.2.5
Opatrenie
24 100
19 883
13 255
6 628
6 025
0
6.3.3.1
Opatrenie
15 150
12 499
8 333
4 166
3 788
0
6.3.3.4
Opatrenie
15 300
15 300
10 710
4 590
3 825
0
6.3.3.5
Opatrenie
20 500
20 500
14 350
6 150
5 125
0
6.3.3.6
Spolu
75 830 68 961
47 194
21 768
18 958
0
Časový horizont uskutočnenia
Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia
2007
2008
2009
2010
Cieľ 6.3.1 Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom
V súlade
s prijatými
koncepciami
zabezpečiť permanentné zniţovanie
podielu skladovanej časti odpadov,
Opatrenie
k čomu organizovať mobilné zbery
6.3.1.1
textílii,
kovového
odpadu,
viacvrstvových obalov nebezpečných
odpadov.
Opatrenie Zabezpečiť separáciu
komunálneho
6.3.1.2
odpadu v obci.
Opatrenie Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok v
6.3.2.3
obci.
Opatrenie
Výstavba kompostoviska.
6.3.2.4
Opatrenie Výstavba
zberného
dvora
pre
PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 - 2016

2011

Miestn
e
zdroje

Oprávnení
ţiadatelia
obec, obyvatelia

obec, obyvatelia

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

G
22

0

0

18

0

0

602,5

4 218

0

378,8

2 651

0

765

0

0

1 025

0

0

2 810

6 869

0

2012

2013

2014

2015

2016
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6.3.2.5

separovaný zber.

Cieľ 6.3.2 Informovanosť a poradenstvo
Spracovať
koncepciu
zabezpečenia
informovanosti,
poradenstva
Opatrenie
a prevencie
v oblasti
ŢP.
Trvale
6.3.2.1
preferovať poradenstvo a prevenciu
pred represiou.
Cieľ 6.3.3 Ochrana a racionálne vyuţívanie vôd
Zabezpečiť dostavbu kanalizačnej siete
a spustenie čističiek odpadových vôd,
Opatrenie
zníţiť mnoţstvo znečisťujúcich látok vo
6.3.3.1
vypúšťaných odpadových vodách na
limitovanú úroveň.
Zabezpečiť dostatok kvalitnej pitnej
Opatrenie
vody,
minimalizovať
straty
vo
6.3.3.2
vodovodných sieťach.
Obnoviť prirodzené vodozádrţné funkcie
Opatrenie
tokov a inundačných území (obnoviť
6.3.3.3
staré korytá).
Opatrenie
Dostavba daţďovej kanalizačnej siete.
6.3.3.4
Opatrenie
Výstavba protizáplavových opatrení.
6.3.3.5
Opatrenie
Regulácia korýt miestnych tokov.
6.3.3.6
Cieľ 6.3.4 Ochrana ovzdušia
Zabezpečiť zníţenie produkovaných
Opatrenie
emisií hlavným zdrojom znečistenia –
6.3.4.1
domácnosti.
Časový horizont čerpania zdrojov
Rok
Oprávnené
náklady
spolu

Verejné
zdroje
spolu

Verejné zdroje

Národné verejné zdroje
Súkromné
Národné
zdroje
Fond EÚ
verejné
Štátny Regionálne Miestne
zdroje
rozpočet
zdroje
zdroje
spolu
C
D=E+F+G
E
F
G
H
4629
2058
1755
0
304
331

EIB

2007

A=B+H+CH
7019

B=C+D
6687

CH

2008

23284

20844

14207

6637

5821

0

816

2440

0

2009

23284

20844

14207

6637

5821

0

816

2440

0

2010

10844

10512

7307

3206

2711

0

495

331

0

2011

5719

5387

3719

1668

1430

0

239

331

0

2012

1894

1562

1042

521

473

0

47

331

0

2013

1894

1562

1042

521

473

0

47

331

0

2014

1894

1562

1042

521

473

0

47

331

0

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spolu

75830

68961

47194

21768

18958

0

2810

6869

0

Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - Operačný program ŢIVOTNÉ PROSTREDIE
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou
1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych
odpadových vôd
1 Integrovaná ochrana, racionálne
vyuţívanie vôd a protipovodňová
1.3 Zabezpečenie komplexnej ochrany
ochrana
územia SR pred povodňami
1.4 Sledovanie a hodnotenie stavu
povrchových vôd a podzemných vôd
2.1 Ochrana ovzdušia
2 Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy
2.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov
a minimalizácia nepriaznivých vplyvov
klimatických zmien vrátane podpory
klimatických zmien vrátane podpory
obnoviteľných zdrojov energie
obnoviteľných zdrojov energie
2.3 Ochrana ozónovej vrstvy Zeme

PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 - 2016
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Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - Operačný program ŢIVOTNÉ PROSTREDIE
3.1 Podpora technológií minimalizujúcich
vznik odpadov pri výrobe
3.2 Podpora aktivít v oblasti separovaného
zberu
3.3 Podpora aktivít na zhodnocovanie
3 Odpadové hospodárstvo
odpadov
3.4 Nakladanie s vybranými druhmi
nebezpečných odpadov
3.5 Odstraňovanie environmentálnych záťaţí
a uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov
4.1 Programy starostlivosti o chránené
územia vrátane území NATURA 2000 a
programy záchrany pre kriticky ohrozené
4 Ochrana a regenerácia prírodného
rastliny a ţivočíchy vrátane monitoringu
prostredia a krajiny
druhov a biotopov
4.2 Infraštruktúra ochrany prírody a krajiny
4.3 Informačné a propagačné aktivity
5 Technická pomoc

ERDF/KF

ERDF

KF

8.4 SOCIÁLNA OBLASŤ A ZDRAVOTNÍCTVO
Strategický zámer
Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných sluţieb poskytovaných v obci. Dbať o ich dostupnosť, kvalitu
a vzájomnú vyváţenosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok ţivota všetkých kategórií obyvateľov obce.
Cieľ 6.4.1
Opatrenie
6.4.1.1

Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v obci a zvýšiťich kvalitu.
Vybudovať/zriadiť zariadenie poskytujúce sociálne sluţby (dom opatrovateľskej sluţby, domov
dôchodcov).
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
ţiadatelia
Výber vhodnej alternatívny zriadení.

Vypracovanie technickej dokumentácie.

podľa potreby

150

Aktivity
Realizácia – výstavba / rekonštrukcia budov
pre zariadenia poskytujúce sociálne sluţby.
Opatrenie
6.4.1.2

10 000

rozpočet obce, ŠF
EÚ, zdroje
neziskových
organizácií
rozpočet obce, ŠF
EÚ, zdroje
neziskových
organizácií

Cieľ 6.4.2
Opatrenie
6.4.2.1

Aktivity

obec N. Kručov

obec N. Kručov

Výstavba nájomných bytov v obci.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

obec N. Kručov

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ, podnikateľské
Výber lokality.
podľa potreby
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy
rozpočet obce, ŠF
EÚ, podnikateľské
Vypracovanie technickej dokumentácie.
150
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy
rozpočet obce, ŠF
EÚ, podnikateľské
Výstavba nájomných bytov.
15 000
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy
Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a sociálnych sluţieb.

Oprávnení
ţiadatelia

obec N. Kručov

obec N. Kručov

obec N. Kručov

Zlepšenie úrovne poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti, rozšírenie jej sluţieb
o poskytovanie rehabilitačných cvičení.
Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Zvýšenie kvality poskytovaných sluţieb.

podľa potreby

ZP

Zvýšenie personálnych kapacít v prípade
potreby.

podľa potreby

ZP
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Opatrenie
6.4.2.2

Aktivity
Opatrenie
6.4.2.3

Aktivity
Opatrenie
6.4.2.4

Zabezpečiť aspoň raz mesačne poradňu v obci.
Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Oprávnení
ţiadatelia

Zabezpečenie personálnych kapacít.

podľa potreby

rozpočet obce

obec N. Kručov

Zabezpečenie priestorov.

podľa potreby

rozpočet obce

obec N. Kručov

Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre dospelých občanov.
Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Oprávnení
ţiadatelia

podľa potreby

Minister.
zdravotníctva

obec N. Kručov

Zabezpečiť v súčinnosti s okresným
mestom a spádovou obcou pre oblasť
poskytovania zdravotníckych sluţieb ich
maximálnu dostupnosť.

Zabezpečovať komplexnú zdravotnú starostlivosť o starých ľudí a dlhodobo chorých.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity
Opatrenie
6.4.2.5

Analýza dopytu po uvedených sluţbách.

podľa potreby

Zabezpečenie personálnych kapacít,
priestorov a finančných prostriedkov.

podľa potreby

Zdroje
financovania
Minister.
zdravotníctva
Minister.
zdravotníctva

Opatrenie
6.4.2.6

Zvýšenie kvality poskytovaných sluţieb.

podľa potreby

Zvýšenie personálnych kapacít v prípade
potreby.

podľa potreby

Opatrenie
6.4.2.8

Analýza dopytu po uvedených sluţbách.

podľa potreby

Zabezpečenie personálnych kapacít.

podľa potreby

Zabezpečenie priestorov.

podľa potreby

Zdroje
financovania
rozpočet obce,
n.o.

Oprávnení
ţiadatelia

rozpočet obce

obec N. Kručov

Zdroje
financovania

Oprávnení
ţiadatelia

obec, n.o.

Minister.
zdravotníctva
Minister.
zdravotníctva
Minister.
zdravotníctva

obec, n.o.
obec, n.o.
obec, n.o.

Rekonštrukcia zdravotníckej infraštruktúry.
Predpokladaný
rozpočet
Vypracovanie technickej dokumentácie.

podľa potreby

Rekonštrukcia zdravotníckej infraštruktúry.

podľa potreby

Aktivity
Opatrenie
6.4.2.8

obec N. Kručov

Podporiť sluţby pre marginalizované skupiny občanov a týrané ţeny.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

obec N. Kručov

Zvýšiť úroveň poskytovaných sociálnych sluţieb.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Oprávnení
ţiadatelia

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
ţiadatelia
obec N. Kručov
obec N. Kručov

Zriadenie klubu mladých.
Predpokladaný
rozpočet
Príprava priestorového vybavenia.

podľa potreby

Príprava materiálneho vybavenia.

podľa potreby

Aktivity

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. Sk)
Ciele
Verejné zdroje
Národné verejné zdroje
Oprávnené
Verejné
Národn
náklady
Fond
Štátny
zdroje
é
Regionáln
spolu
EÚ
rozpoč
spolu
verejné
e zdroje
et
zdroje
spolu
D=E+F+
A=B+H+CH B=C+D
C
E
F
G
Opatrenie
10150
10 150
7 105
3 045
2 538
0
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6.4.1.1
Opatrenie
6.4.1.2
Spolu

15150

15 150

10 605

4 545

3 788

0

758

0

0

25 300

25 300

17 710

7 590

6 325

0

1 265

0

0

Časový horizont uskutočnenia
Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Cieľ 6.4.1 Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v obci a zvýšiťich kvalitu.
Vybudovať/zriadiť
zariadenie
Opatrenie poskytujúce sociálne sluţby (dom
6.4.1.1
opatrovateľskej
sluţby,
domov
dôchodcov).
Opatrenie
Výstavba nájomných bytov v obci.
6.4.1.2
Cieľ 6.4.2 Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a sociálnych sluţieb.
Zlepšenie úrovne poskytovania domácej
Opatrenie ošetrovateľskej starostlivosti, rozšírenie
6.4.2.1
jej
sluţieb
o poskytovanie
rehabilitačných cvičení.
Opatrenie Zabezpečiť aspoň raz mesačne poradňu
6.4.2.2
v obci.
Opatrenie Zabezpečiť
dostupnosť
zdravotnej
6.4.2.3
starostlivosti pre dospelých občanov.
Zabezpečovať komplexnú zdravotnú
Opatrenie
starostlivosť o starých ľudí a dlhodobo
6.4.2.4
chorých.
Opatrenie Zvýšiť úroveň poskytovaných sociálnych
6.4.2.5
sluţieb.
Opatrenie Podporiť sluţby pre marginalizované
6.4.2.6
skupiny občanov a týrané ţeny.
Opatrenie Rekonštrukcia
zdravotníckej
6.4.2.8
infraštruktúry.
Opatrenie
Zriadenie klubu mladých.
6.4.2.8

2015

2016

Časový horizont čerpania zdrojov
Rok
Oprávnené
náklady
spolu

Verejné
zdroje
spolu

Verejné zdroje
Národné verejné zdroje
Národné
Fond EÚ
verejné
Štátny
Regionálne
zdroje
rozpočet
zdroje
spolu
C
D=E+F+G
E
F
0
0
0
0

2007

A=B+H+CH
0

B=C+D
0

2008

6325

6325

4428

1898

1581

2009

6325

6325

4428

1898

2010

6325

6325

4428

2011

6325

6325

2012

0

2013

Miestne
zdroje
G

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

0

0

0

0

316

0

0

1581

0

316

0

0

1898

1581

0

316

0

0

4428

1898

1581

0

316

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spolu

25300

25300

17710

7590

6325

0

1265

0

0

Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - REGIONÁLNY operačný program
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich vzdelávacích zariadení s cieľom
1 Infraštruktúra vzdelávania
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
(materské, základné a stredné školy)
2.1 Budovanie nových zariadení sociálnych
2 Infraštruktúra sociálnych sluţieb
sluţieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
a sociálnoprávnej ochrany a
kurately a obstaranie ich vnútorného
sociálnej kurately
zariadenia

PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 - 2016
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Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - REGIONÁLNY operačný program
2.2 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich zariadení sociálnych sluţieb a
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately s
cieľom zvýšenia kvality nimi poskytovaných
sluţieb
3.1. Modernizácia regionálnej a miestnej
3 Infraštruktúra pamäťových
infraštruktúry pamäťových a fondových
a fondových inštitúcií na
inštitúcií
regionálnej a miestnej úrovni
3.2 Revitalizácia a hospodárske vyuţitie
a revitalizácia pamiatkového fondu
pamiatkových objektov v území
4.1 Modernizácia a budovanie regionálnych
komunikácií zaisťujúcich dopravnú obsluţnosť
4 Podpora konkurencieschopnosti
regiónu
a inovatívnej kapacity regiónov
4.2 Regenerácia sídiel
5.1 Podpora a obnova infraštruktúry
5 Infraštruktúra cestovného ruchu
cestovného ruchu
6.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a opravy
6 Infraštruktúra nekomerčných
stavebného fondu nekomerčných záchranných
záchranných sluţieb
sluţieb a modernizácia ich vnútorného
vybavenia
7 Technická pomoc

ERDF

ERDF

ERDF
ERDF
ERDF

Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - Operačný program ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA
Prioritné osi programu
Opatrenia
Fond
1.1 Podpora programov v oblasti podpory
zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej
nezamestnanosti
1.2 Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom rozvoja
sociálnych sluţieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej kurately a zdravotníckych sluţieb s
osobitným zreteľom na marginalizované rómske
1 Podpora rastu zamestnanosti a
komunity
sociálnej inklúzie
ESF
1.3 Podpora vytvárania rovnosti príleţitostí v prístupe
na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených
skupín na trh práce s osobitným zreteľom na
marginalizované rómske komunity
1.4 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného
ţivota a starostlivosti o malé deti
1.5 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej
správy a mimovládnych neziskových organizácií
3 Technická pomoc
ESF
Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - Operačný program ZDRAVOTNÍCTVO
Prioritné osi programu
Opatrenia
Fond
1.1 Reštrukturalizácia, rozširovanie
a modernizácia zdravotníckych zariadení
1 Modernizácia zdravotníctva
1.2 Informovanosť občanov
1.3 Zvýšenie informatizácie zdravotníctva
2 Technická pomoc

ERDF
ERDF

8.5 ŠKOLSTVO A ŠPORT
Strategický zámer
Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeţe. Zlepšenie technického stavu a vybavenia škôl. V športe umoţniť
ponuku čo najširšej palety sluţieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentné vyuţitie verejných financií ku prospechu
všetkých občanov obce. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj
rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov obce.
Cieľ 6.5.1
Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry.
Opatrenie
Modernizovať a rekonštruovať materskej školy.
6.5.1.1
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
ţiadatelia
rozpočet obce, ŠF
Výmena plastových okien.
40
obec N. Kručov
EÚ
rozpočet obce, ŠF
Aktivity
Zateplenie budovy.
150
obec N. Kručov
EÚ
rozpočet obce, ŠF
Výmena strešnej krytiny.
100
obec N. Kručov
EÚ
PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 - 2016
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Opatrenie
6.5.1.2

Modernizácia vnútorného vybavenia materskej školy.
Predpokladaný
rozpočet
Výber vhodného dodávateľa.

podľa potreby

Aktivity
Nákup zariadení.
Opatrenie
6.5.1.3

450

Opatrenie
6.5.1.4

Rekonštrukcia sociálnych zariadení.

podľa potreby

Spracovanie technickej dokumentácie.

40

Výstavba ihrísk.

750

Aktivity

Spracovanie technickej dokumentácie.

30

Rekonštrukcia priestorov.

600

Aktivity

Opatrenie
6.5.1.7

Nákup výpočtovej techniky.

podľa potreby

Opatrenie
6.5.1.8

Oprávnení
ţiadatelia
obec N. Kručov

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ, MŠ SR
rozpočet obce, ŠF
EÚ, MŠ SR

Oprávnení
ţiadatelia
obec N. Kručov
obec N. Kručov

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ, MŠ SR
rozpočet obce, ŠF
EÚ, MŠ SR

Oprávnení
ţiadatelia
obec N. Kručov
obec N. Kručov

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ, MŠ SR

Oprávnení
ţiadatelia
obec N. Kručov

Zriadenie nových počítačovej učebne pre potreby materskej školy.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Obstaranie počítačového vybavenia a napojenie na internet v priestoroch kniţnice.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

obec N. Kručov

Rekonštrukcia a rozšírenie priestorov obecnej kniţnice.
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.5.1.6

obec N. Kručov

Vybudovanie športových ihrísk pre potreby školy.
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.5.1.5

Oprávnení
ţiadatelia

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove materskej školy.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Nákup výpočtovej techniky.

podľa potreby

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ, MŠ SR

Oprávnení
ţiadatelia
obec N. Kručov

Výstavba priestorov pre uskutočňovanie neformálneho vzdelávania.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity
Cieľ 6.5.2
Opatrenie
6.5.2.1

Zdroje
Oprávnení
financovania
ţiadatelia
rozpočet obce, ŠF
Spracovanie technickej dokumentácie.
50
obec N. Kručov
EÚ, MŠ SR
rozpočet obce, ŠF
Zabezpečenie priestorov.
700
obec N. Kručov
EÚ, MŠ SR
Trvalé skvalitňovanie vyváţenej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.
Vybudovanie športovej infraštruktúry.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Výber lokality a spracovanie technickej
dokumentácie.
Výstavba infraštruktúry.

Opatrenie
6.5.2.2

80
2 000

Oprávnení
ţiadatelia
obec N. Kručov
obec N. Kručov

Rekonštrukcia existujúcej športovej infraštruktúry v obci.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ, MŠ SR
rozpočet obce, ŠF
EÚ, MŠ SR

Vypracovanie technickej dokumentácie.
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300

rozpočet obce, ŠF
EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Spracovanie technickej dokumentácie.

podľa potreby

rozpočet obce, ŠF
EÚ

Výstavba trás.

podľa potreby

rozpočet obce, ŠF
EÚ

Rekonštrukcia infraštruktúry.

Opatrenie
6.5.2.3

obec N. Kručov

Výstavba cykloturistických trás.
Oprávnení
ţiadatelia
obec,
podnikateľské
subjekty
obec,
podnikateľské
subjekty

Aktivity

Opatrenie
6.5.2.4

Vytváranie materiálnych a finančných podmienok na rozvoj výkonnostného a rekreačného športu v obci.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity
Opatrenie
6.5.2.5

Zabezpečenie materiálno-technického a
finančného vybavenia.

podľa moţností

Zabezpečenie personálnych kapacít.

podľa moţností

Zabezpečenie materiálno-technického a
finančného vybavenia.

podľa moţností

Aktivity

Opatrenie
6.5.2.7

Zdroje
financovania
rozpočet obce,
podnikateľské
subjekty
rozpočet obce,
podnikateľské
subjekty

Oprávnení
ţiadatelia
obec,
podnikateľské
subjekty
obec,
podnikateľské
subjekty

Zdroje
financovania
rozpočet obce,
podnikateľské
subjekty

Oprávnení
ţiadatelia
obec,
podnikateľské
subjekty

Podpora športových aktivít zdravotne postihnutých občanov.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Oprávnení
ţiadatelia
obec,
podnikateľské
subjekty

Podpora organizácie športových podujatí regionálneho významu.
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.5.2.6

Zdroje
financovania
rozpočet obce,
podnikateľské
subjekty

Zabezpečenie materiálno-technického a
finančného vybavenia.

podľa moţností

Podporovať talentovanú mládeţ.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity
Opatrenie
6.5.2.8

Aktivity

Zdroje
Oprávnení
financovania
ţiadatelia
rozpočet obce,
obec,
Zabezpečenie materiálno-technického a
podľa moţností
podnikateľské
podnikateľské
finančného vybavenia.
subjekty
subjekty
Spolupracovať s občianskymi zdruţeniami, inými právnickými a fyzickými osobami, pôsobiacimi v oblasti
telesnej kultúry.
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
ţiadatelia
Zabezpečenie personálnych kapacít.
podľa potreby
rozpočet obce
obec N. Kručov

Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. Sk)
Ciele
Verejné zdroje
Národné verejné zdroje
Oprávnené
Verejné
Národn
náklady
Fond
Štátny
zdroje
é
Regionáln
spolu
EÚ
rozpoč
spolu
verejné
e zdroje
et
zdroje
spolu
D=E+F+
A=B+H+CH B=C+D
C
E
F
G
Opatrenie
290
290
203
87
73
0
6.5.1.1
Opatrenie
450
450
315
135
113
0
6.5.1.2
Opatrenie
790
790
553
237
198
0
6.5.1.4
Opatrenie
630
630
441
189
158
0
6.5.1.5
Opatrenie

750

750

525
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225

188

0

Miestn
e
zdroje
G

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

15

0

0

23

0

0

40

0

0

32

0

0

38

0

0
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6.5.1.8
Opatrenie
6.5.2.1
Opatrenie
6.5.2.2
Spolu

2 080

2 080

1 456

624

520

0

104

0

0

320

320

224

96

80

0

16

0

0

5 310

5 310

3 717

1 593

1 328

0

266

0

0

Časový horizont uskutočnenia
Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Cieľ 6.5.1 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry.
Opatrenie Modernizovať
a
rekonštruovať
6.5.1.1
materskej školy.
Opatrenie Modernizácia vnútorného vybavenia
6.5.1.2
materskej školy.
Opatrenie Rekonštrukcia sociálnych zariadení v
6.5.1.3
budove materskej školy.
Opatrenie Vybudovanie športových ihrísk pre
6.5.1.4
potreby školy.
Opatrenie Rekonštrukcia a rozšírenie priestorov
6.5.1.5
obecnej kniţnice.
Obstaranie počítačového vybavenia a
Opatrenie
napojenie na internet v priestoroch
6.5.1.6
kniţnice.
Opatrenie Zriadenie nových počítačovej učebne
6.5.1.7
pre potreby materskej školy.
Opatrenie Výstavba priestorov pre uskutočňovanie
6.5.1.8
neformálneho vzdelávania.
Cieľ 6.5.2 Trvalé skvalitňovanie vyváţenej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.
Opatrenie
Vybudovanie športovej infraštruktúry.
6.5.2.1
Opatrenie Rekonštrukcia existujúcej športovej
6.5.2.2
infraštruktúry v obci.
Opatrenie
Výstavba cykloturistických trás.
6.5.2.3
Vytváranie materiálnych a finančných
Opatrenie
podmienok na rozvoj výkonnostného a
6.5.2.4
rekreačného športu v obci.
Opatrenie Podpora
organizácie
športových
6.5.2.5
podujatí regionálneho významu.
Opatrenie Podpora športových aktivít zdravotne
6.5.2.6
postihnutých občanov.
Opatrenie
Podporovať talentovanú mládeţ.
6.5.2.7
Spolupracovať
s
občianskymi
Opatrenie zdruţeniami, inými právnickými a
6.5.2.8
fyzickými osobami, pôsobiacimi v oblasti
telesnej kultúry.

2014

2015

2016

Časový horizont čerpania zdrojov
Rok
Oprávnené
náklady
spolu

Verejné
zdroje
spolu

Verejné zdroje
Národné verejné zdroje
Súkromné
Národné
zdroje
Fond EÚ
verejné
Štátny
Regionálne Miestne
zdroje
rozpočet
zdroje
zdroje
spolu
C
D=E+F+G
E
F
G
H
305
131
109
0
22
0

EIB

2007

A=B+H+CH
435

B=C+D
435

2008

1328

1328

929

398

332

0

66

0

0

2009

1328

1328

929

398

332

0

66

0

0

2010

1328

1328

929

398

332

0

66

0

0

2011

893

893

625

268

223

0

45

0

0

2012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spolu

5310

5310

3717

1593

1328

0

266

0

0

Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - Operačný program VZDELÁVANIE
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Premena tradičnej školy na modernú
1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory
rozvoja znalostnej spoločnosti
1 Moderné vzdelávanie pre
1.3 Celoţivotné vzdelávanie pre všetkých ako
znalostnú spoločnosť
základný princíp znalostnej spoločnosti
1.4 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s
osobitými vzdelávacími potrebami so zreteľom
na marginalizované rómske komunity
3 Technická pomoc
Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - REGIONÁLNY operačný program
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich vzdelávacích zariadení s cieľom
1 Infraštruktúra vzdelávania
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
(materské, základné a stredné školy)
2.1 Budovanie nových zariadení sociálnych
sluţieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately a obstaranie ich vnútorného
zariadenia
2 Infraštruktúra sociálnych sluţieb
a sociálnoprávnej ochrany a
2.2 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
sociálnej kurately
existujúcich zariadení sociálnych sluţieb a
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately s
cieľom zvýšenia kvality nimi poskytovaných
sluţieb
3.1. Modernizácia regionálnej a miestnej
3 Infraštruktúra pamäťových
infraštruktúry pamäťových a fondových
a fondových inštitúcií na
inštitúcií
regionálnej a miestnej úrovni
3.2 Revitalizácia a hospodárske vyuţitie
a revitalizácia pamiatkového fondu
pamiatkových objektov v území
4.1 Modernizácia a budovanie regionálnych
komunikácií zaisťujúcich dopravnú obsluţnosť
4 Podpora konkurencieschopnosti
regiónu
a inovatívnej kapacity regiónov
4.2 Regenerácia sídiel
5.1 Podpora a obnova infraštruktúry
5 Infraštruktúra cestovného ruchu
cestovného ruchu
6.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a opravy
6 Infraštruktúra nekomerčných
stavebného fondu nekomerčných záchranných
záchranných sluţieb
sluţieb a modernizácia ich vnútorného
vybavenia
7 Technická pomoc

Fond

ESF

ESF

Fond
ERDF

ERDF

ERDF

ERDF

ERDF

ERDF
ERDF

8.6 KULTÚRA
Strategický zámer
Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými
subjektami. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je povinnosť obce. Priebeţná a kreatívna propagácia
podujatí má vplyv na imidţ obcea tým aj na cestovný ruch.
Zachovanie kultúrno–historického potenciálu obcea rozvoj kultúrnych, informačných a
Cieľ 6.6.1
voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej
úrovni.
Opatrenie
Rekonštrukcia kultúrnej infraštruktúry.
6.6.1.1
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
ţiadatelia
rozpočet obce, ŠF
Vypracovanie technickej dokumentácie.
50
obec N. Kručov
EÚ
Aktivity
rozpočet obce, ŠF
Rekonštrukcia infraštruktúry.
500
obec N. Kručov
EÚ
Opatrenie
Rekonštrukcia tradičnej architektúry a zriadenie stálych expozícií z pôvodného štýlu ţivota obyvateľov
6.6.1.2
regiónu.
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
ţiadatelia
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Aktivity

Opatrenie
6.6.1.3

Aktivity
Opatrenie
6.6.1.4

Aktivity

Opatrenie
6.6.1.5

Aktivity

Opatrenie
6.6.1.6

Aktivity
Opatrenie
6.6.1.7

Výber vhodných objektov.

podľa potreby

rozpočet obce
rozpočet obce, ŠF
EÚ, MK SR
rozpočet obce, ŠF
EÚ, MK SR

obec N. Kručov

Vyriešenie vlastníckych vzťahov.

podľa potreby

Rekonštrukcia a vybavenie expozície.

podľa potreby

Predpokladaný
rozpočet
podľa potreby

Zdroje
financovania
rozpočet obce

Oprávnení
ţiadatelia
obec N. Kručov

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
ţiadatelia

Zabezpečenie personálnych kapacít.
Budovanie remeselníckych dvorov.

Výber a rekonštrukcia vhodných budov
na alokáciu remeselného dvora.

podľa potreby

Zabezpečenie personálnych kapacít.

podľa potreby

Výstavba DK.

200
5 000

Personálne zabezpečenie.

podľa potreby

Vypracovanie technickej dokumentácie.

50

Výstavba amfiteátra.

800

Aktivity

Cieľ 6.6.3

Oprávnení
ţiadatelia
obec N. Kručov
obec N. Kručov

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ, MK SR

Oprávnení
ţiadatelia
obec N. Kručov

Výstavba amfiteátra.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ, MK SR
rozpočet obce, ŠF
EÚ, MK SR

Organizovanie pravidelných kultúrnych podujatí – Deň obce, Hody, atď..
Predpokladaný
rozpočet

Cieľ 6.6.2
Opatrenie
6.6.2.1

obec N. Kručov

Výstavba domu kultúry.

Vypracovanie technickej dokumentácie.

Opatrenie
6.6.1.9

obec N. Kručov

Materiálne zabezpečenie remeselných
rozpočet obce, ŠF
dvorov predmetmi s kultúrnohistorickou
podľa potreby
obec N. Kručov
EÚ
hodnotou.
Vybudovanie turistických a náučných trás pre ţiakov, študentov, rodiny s deťmi, priemerných aj
náročných klientov s vyuţitím kultúrno – historického, folklórneho aj prírodného bohatstva.
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
ţiadatelia
rozpočet obce, ŠF
Zabezpečenie personálnych kapacít.
podľa potreby
obec N. Kručov
EÚ
rozpočet obce, ŠF
Výber vhodných trás.
podľa potreby
obec N. Kručov
EÚ
rozpočet obce, ŠF
Spracovanie technickej dokumentácie.
podľa potreby
obec N. Kručov
EÚ
rozpočet obce, ŠF
Realizácia výstavby.
podľa potreby
obec N. Kručov
EÚ
Zachovanie a rozvoj ľudových tradícií (folklórny tanec, hudba a spev, ľudové remeslá, ľudový odev a
doplnky, pôvodné bývanie a hospodárenie) a ich maximálne vyuţitie v cestovnom ruchu a agroturistike.
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
ţiadatelia
Zabezpečenie priestorov, finančných a
podľa potreby
rozpočet obce
obec N. Kručov
materiálnych prostriedkov.

Aktivity

AKtivity

obec N. Kručov

Prepojiť obce so subjektami cestovného ruchu, agroturistiky.

Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.6.1.8

obec N. Kručov

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ, MK SR
rozpočet obce, ŠF
EÚ, MK SR

Oprávnení
ţiadatelia
obec N. Kručov
obec N. Kručov

Organizačné zabezpečenie
Spracovať kalendár kultúrnych podujatí na celý rok, tento priebeţne aktualizovať. Rozšíriť ţánrovú
ponuku s orientáciou na hodnotný kultúrny prínos.
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
ţiadatelia
Personálne a finančné zabezpečenie.
podľa potreby
rozpočet obce
obec N. Kručov
Spracovanie kalendár kultúrnych
podľa potreby
rozpočet obce
obec N. Kručov
podujatí.
Propagácia v oblasti kultúry
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Opatrenie
6.6.3.1

Spracovať globálnu koncepciu „propagácie“ histórie obce v multimediálnej forme.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity
Opatrenie
6.6.3.2

Aktivity
Opatrenie
6.6.3.3

Zdroje
Oprávnení
financovania
ţiadatelia
rozpočet obce, ŠF
Personálne a finančné zabezpečenie.
podľa potreby
obec N. Kručov
EÚ
Spracovanie koncepcie v multimediálnej
rozpočet obce, ŠF
podľa potreby
obec N. Kručov
forme.
EÚ
Spracovať komplexný informačný buletín o historickom vývoji a tradíciách obce pre školy aj subjekty
cestovného ruchu.
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
ţiadatelia
rozpočet obce, ŠF
Personálne a finančné zabezpečenie.
podľa potreby
obec N. Kručov
EÚ
rozpočet obce, ŠF
Spracovanie buletínu.
10
obec N. Kručov
EÚ
Propagácia kultúry na Internete prostredníctvom www stránky obce.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Finančné zabezpečenie.

10

Obsahová analýza www stránky.

5

Priebeţná aktualizácia www stránky.

1

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce

Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. Sk)
Ciele
Verejné zdroje
Národné verejné zdroje
Oprávnené
Verejné
Národn
náklady
Fond
Štátny
zdroje
é
Regionáln
spolu
EÚ
rozpoč
spolu
verejné
e zdroje
et
zdroje
spolu
D=E+F+
A=B+H+CH B=C+D
C
E
F
G
Opatrenie
550
550
385
165
138
0
6.6.1.1
Opatrenie
5 200
5 200
3 640
1 560
1 300
0
6.6.1.7
Opatrenie
850
850
595
255
213
0
6.6.1.9
Opatrenie
10
10
7
3
3
0
6.6.3.2
Opatrenie
16
16
11
5
4
0
6.6.3.3
Spolu
6 626
6 626
4 638
1 988
1 656
0

Miestn
e
zdroje
G

Oprávnení
ţiadatelia
obec N. Kručov
obec N. Kručov
obec N. Kručov

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

28

0

0

260

0

0

43

0

0

1

0

0

1

0

0

331

0

0

Časový horizont uskutočnenia
Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Zachovanie kultúrno–historického potenciálu obcí a rozvoj kultúrnych, informačných a
Cieľ 6.6.1 voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej
úrovni.
Opatrenie
Rekonštrukcia kultúrnej infraštruktúry.
6.6.1.1
Rekonštrukcia tradičnej architektúry a
Opatrenie
zriadenie stálych expozícií z pôvodného
6.6.1.2
štýlu ţivota obyvateľov regiónu.
Opatrenie Prepojiť obce so subjektami cestovného
6.6.1.3
ruchu, agroturistiky.
Opatrenie
Budovanie remeselníckych dvorov.
6.6.1.4
Vybudovanie turistických a náučných
trás pre ţiakov, študentov, rodiny s
Opatrenie deťmi, priemerných aj náročných
6.6.1.5
klientov
s
vyuţitím
kultúrno
–
historického, folklórneho aj prírodného
bohatstva.
Zachovanie a rozvoj ľudových tradícií
Opatrenie
(folklórny tanec, hudba a spev, ľudové
6.6.1.6
remeslá, ľudový odev a doplnky,
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pôvodné bývanie a hospodárenie) a ich
maximálne vyuţitie v cestovnom ruchu a
agroturistike.
Opatrenie
6.6.1.7
Opatrenie
6.6.1.8
Opatrenie
6.6.1.7
Cieľ 6.6.2

Výstavba domu kultúry.
Organizovanie pravidelných kultúrnych
podujatí – Deň obce, Hody, atď..
Výstavba amfiteátra.

Organizačné zabezpečenie
Spracovať kalendár kultúrnych podujatí
na
celý
rok,
tento
priebeţne
Opatrenie
aktualizovať. Rozšíriť ţánrovú ponuku
6.6.2.1
s orientáciou na hodnotný kultúrny
prínos.
Cieľ 6.6.3 Propagácia v oblasti kultúry
Spracovať
globálnu
koncepciu
Opatrenie
„propagácie“
histórie
regiónu
v
6.6.3.1
multimediálnej forme.
Spracovať
komplexný
informačný
Opatrenie buletín o historickom vývoji a tradíciách
6.6.3.2
obcí pre školy aj subjekty cestovného
ruchu.
Propagácia
kultúry
na
Internete
Opatrenie
prostredníctvom
www
stránky
6.6.3.3
mikroregiónu
Časový horizont čerpania zdrojov
Rok
Oprávnené
náklady
spolu

Verejné
zdroje
spolu

Verejné zdroje

Národné verejné zdroje
Súkromné
Národné
zdroje
Fond EÚ
verejné
Štátny
Regionálne Miestne
zdroje
rozpočet
zdroje
zdroje
spolu
C
D=E+F+G
E
F
G
H
1060
454
379
0
76
0

EIB

2007

A=B+H+CH
1514

B=C+D
1514

CH

2008

1657

1657

1160

497

414

0

83

0

0

2009

1657

1657

1160

497

414

0

83

0

0

2010

1652

1652

1156

495

413

0

83

0

0

2011

139

139

97

42

35

0

7

0

0

2012

2

2

1

0

0

0

0

0

0

2013

2

2

1

0

0

0

0

0

0

2014

2

2

1

0

0

0

0

0

0

2015

2

2

1

0

0

0

0

0

0

0

2016

2

2

1

0

0

0

0

0

0

Spolu

6626

6626

4638

1988

1656

0

331

0

0

Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - REGIONÁLNY operačný program
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich vzdelávacích zariadení s cieľom
1 Infraštruktúra vzdelávania
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
(materské, základné a stredné školy)
2.1 Budovanie nových zariadení sociálnych
sluţieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately a obstaranie ich vnútorného
zariadenia
2 Infraštruktúra sociálnych sluţieb
a sociálnoprávnej ochrany a
2.2 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
sociálnej kurately
existujúcich zariadení sociálnych sluţieb a
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately s
cieľom zvýšenia kvality nimi poskytovaných
sluţieb
3.1. Modernizácia regionálnej a miestnej
3 Infraštruktúra pamäťových
infraštruktúry pamäťových a fondových
a fondových inštitúcií na
inštitúcií
regionálnej a miestnej úrovni
3.2 Revitalizácia a hospodárske vyuţitie
a revitalizácia pamiatkového fondu
pamiatkových objektov v území
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Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - REGIONÁLNY operačný program
4.1 Modernizácia a budovanie regionálnych
komunikácií zaisťujúcich dopravnú obsluţnosť
4 Podpora konkurencieschopnosti
regiónu
a inovatívnej kapacity regiónov
4.2 Regenerácia sídiel
5.1 Podpora a obnova infraštruktúry
5 Infraštruktúra cestovného ruchu
cestovného ruchu
6.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a opravy
6 Infraštruktúra nekomerčných
stavebného fondu nekomerčných záchranných
záchranných sluţieb
sluţieb a modernizácia ich vnútorného
vybavenia
7 Technická pomoc

ERDF

ERDF

ERDF
ERDF

8.7 CESTOVNÝ RUCH A PUBLIC RELATIONS
Strategický zámer
Budovať goodwill obce a dosiahnuť, aby sa stala strediskom cestovného ruchu v oblasti športu, kultúry a turistiky.
Cieľ 6.8.1
Účinná propagácia obce.
Opatrenie
Vytvorenie samostatnej www stránky obce.
6.8.1.1
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
ţiadatelia
Finančné zabezpečenie.

10

Obsahová analýza www stránky.

5

Priebeţná aktualizácia www stránky.

1

Aktivity

Opatrenie
6.8.1.2

rozpočet obce,
podnikateľské
subjekty
rozpočet obce,
podnikateľské
subjekty
rozpočet obce,

obec N. Kručov

obec N. Kručov
obec N. Kručov

Spracovať globálnu koncepciu propagácie obce v multimediálnej forme.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity
Opatrenie
6.8.1.3

Zdroje
Oprávnení
financovania
ţiadatelia
rozpočet obce, ŠF
Personálne a finančné zabezpečenie.
podľa potreby
obec N. Kručov
EÚ, MK SR
Spracovanie koncepcie v
rozpočet obce, ŠF
20
obec N. Kručov
multimediálnej forme.
EÚ, MK SR
Spracovať koncepciu regionálnej spolupráce s okolitými turistickými lokalitami a domácimi i zahraničnými
CK.
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
ţiadatelia
Personálne a finančné zabezpečenie.

podľa potreby

rozpočet obce, ŠF
EÚ, MH SR

obec, podnikateľské
subjekty

20

rozpočet obce, ŠF
EÚ, MH SR

obec, podnikateľské
subjekty

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
ţiadatelia

Aktivity

Cieľ 6.8.2
Opatrenie
6.8.2.1

Spracovanie koncepcie regionálnej
spolupráce.
Rekreačno- relaxačné zázemie obce.
Vybudovanie oddychovej zóny obce.

Predpokladaný
rozpočet
Aktivity
Opatrenie
6.8.2.2

Spracovanie technickej
dokumentácie.

podľa potreby

Vybudovanie zóny.

podľa potreby

Opatrenie
6.8.2.3

obec N. Kručov

Výstavba náučných chodníkov a inštalácia informačných tabúľ.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

obec N. Kručov

Výstavba chodníkov.

100

Zdroje
financovania
rozpočet obce, ŠF
EÚ

Oprávnení
ţiadatelia
obec N. Kručov

Vybudovanie športovej infraštruktúry.
Predpokladaný
rozpočet
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Výber vhodnej lokality.

80

Výstavba infraštruktúry.

2 000

Aktivity

rozpočet obce, ŠF
EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy
rozpočet obce, ŠF
EÚ, podnikateľské
subjekty, úvery, iné
grantové schémy

obec N. Kručov

obec N. Kručov

Cieľ 6.8.3
Opatrenie
6.8.3.1

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
Uzavrieť s podnikateľmi dohody o poskytovaní sluţieb v agroturistike a cestovnom ruchu
a o propagovaní ich sluţieb obcami.
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
ţiadatelia

Aktivity

Zabezpečenie personálnych kapacít.

Opatrenie
6.8.3.2

Aktivity

podľa potreby

rozpočet obce,

obec N. Kručov

Podporovať podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a inštitúcie pri získavaní finančných
prostriedkov z grantov a fondov EÚ.
Predpokladaný
Zdroje
Oprávnení
rozpočet
financovania
ţiadatelia
Zabezpečenie personálnych kapacít.

podľa potreby

rozpočet obce,

Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. Sk)
Verejné zdroje
Národné verejné zdroje
Oprávnené
Verejné
Národn
náklady
Fond
Štátny
zdroje
é
Regionáln
spolu
Ciele
EÚ
rozpoč
spolu
verejné
e zdroje
et
zdroje
spolu
D=E+F+
A=B+H+CH B=C+D
C
E
F
G
Opatrenie
16
16
11
5
4
0
6.8.1.1
Opatrenie
20
20
14
6
5
0
6.8.1.2
Opatrenie
20
20
14
6
5
0
6.8.1.3
Opatrenie
100
100
70
30
25
0
6.8.2.2
Opatrenie
2 080
2 080
1 456
624
520
0
6.8.2.3
Spolu
2 236
2 236
1 565
671
559
0
Časový horizont uskutočnenia
Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia
2007
2008
2009
Cieľ 6.8.1 Účinná propagácia obce.
Opatrenie Vytvorenie samostatnej www stránky
6.8.1.1
obce.
Spracovať
globálnu
koncepciu
Opatrenie
propagácie
obcev multimediálnej
6.8.1.2
forme.
Spracovať
koncepciu
regionálnej
Opatrenie spolupráce
s okolitými
turistickými
6.8.1.3
lokalitami a domácimi i zahraničnými
CK.
Cieľ 6.8.2 Rekreačno- relaxačné zázemie obce.
Opatrenie
Vybudovanie oddychovej zóny obce.
6.8.2.1
Opatrenie Výstavba
náučných
chodníkov
a
6.8.2.2
inštalácia informačných tabúľ.
Opatrenie
Vybudovanie športovej infraštruktúry.
6.8.2.3
Cieľ 6.8.3 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
Uzavrieť
s podnikateľmi
dohody
Opatrenie o poskytovaní sluţieb v agroturistike
6.8.3.1
a cestovnom ruchu a o propagovaní ich
sluţieb obcami.
Opatrenie Podporovať podnikateľské subjekty,
6.8.3.2
neziskové organizácie a inštitúcie pri
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2010

2011

Miestn
e
zdroje

obec N. Kručov

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

G
1

0

0

1

0

0

1

0

0

5

0

0

104

0

0

112

0

0

2012

2013

2014

2015

2016
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získavaní
finančných
z grantov a fondov EÚ.

prostriedkov

Časový horizont čerpania zdrojov
Rok
Oprávnené
náklady
spolu

Verejné
zdroje
spolu

Verejné zdroje

Národné verejné zdroje
Súkromné
Národné
zdroje
Fond EÚ
verejné
Štátny Regionálne Miestne
zdroje
rozpočet
zdroje
zdroje
spolu
C
D=E+F+G
E
F
G
H
5
2
2
0
0
0

EIB

2007

A=B+H+CH
8

B=C+D
8

2008

560

560

392

168

140

0

28

0

0

2009

553

553

387

166

138

0

28

0

0

2010

533

533

373

160

133

0

27

0

0

2011

533

533

373

160

133

0

27

0

0

2012

13

13

9

4

3

0

1

0

0

2013

13

13

9

4

3

0

1

0

0

2014

13

13

9

4

3

0

1

0

0

2015

13

13

9

4

3

0

1

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spolu

2236

2236

1565

671

559

0

112

0

0

Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - REGIONÁLNY operačný program
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich vzdelávacích zariadení s cieľom
1 Infraštruktúra vzdelávania
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
(materské, základné a stredné školy)
2.1 Budovanie nových zariadení sociálnych
sluţieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately a obstaranie ich vnútorného
zariadenia
2 Infraštruktúra sociálnych sluţieb
a sociálnoprávnej ochrany a
2.2 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
sociálnej kurately
existujúcich zariadení sociálnych sluţieb a
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately s
cieľom zvýšenia kvality nimi poskytovaných
sluţieb
3.1. Modernizácia regionálnej a miestnej
3 Infraštruktúra pamäťových
infraštruktúry pamäťových a fondových
a fondových inštitúcií na
inštitúcií
regionálnej a miestnej úrovni
3.2 Revitalizácia a hospodárske vyuţitie
a revitalizácia pamiatkového fondu
pamiatkových objektov v území
4.1 Modernizácia a budovanie regionálnych
komunikácií zaisťujúcich dopravnú obsluţnosť
4 Podpora konkurencieschopnosti
regiónu
a inovatívnej kapacity regiónov
4.2 Regenerácia sídiel
5.1 Podpora a obnova infraštruktúry
5 Infraštruktúra cestovného ruchu
cestovného ruchu
6.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a opravy
6 Infraštruktúra nekomerčných
stavebného fondu nekomerčných záchranných
záchranných sluţieb
sluţieb a modernizácia ich vnútorného
vybavenia
7 Technická pomoc

CH
0

Fond
ERDF

ERDF

ERDF

ERDF

ERDF

ERDF
ERDF

9 ZABEZPEČENIE PHSR
Po schválení PHSR nastáva vlastná realizácia PHSR, jeho opatrení a úloh. Uskutočnenie aktivít
uvedených v PHSR predpokladá určité finančné a administratívne zabezpečenie.
9.1 FINANČNÉ ZABEZPEČENIE PHSR
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Finančné vyčíslenie jednotlivých aktivít sa v PHSR uvádza pri väčšine opatrení a aktivít,
potrebných na naplnenie cieľov programu. Tie sú stanovené odhadom, konečné rozpočty budú
súčasťou vykonávacích plánov. Pri schvaľovaní financovania jednotlivých úloh, vyplývajúcich
z aktivít, sa bude prihliadať na ich dôleţitosť a dopad na hospodársky a sociálny rozvoj obce.
Viaceré úlohy sa môţu realizovať v rámci beţnej prevádzky samosprávy, mnohé však vyţadujú
náročnejšie finančné a personálne zdroje a spoluprácu s inými subjektami.
Potenciálne zdroje na realizáciu opatrení a úloh PHSR sú:
-

vlastné zdroje – rozpočet obce,
bankové úvery,
štátne dotácie z účelových fondov,
dotácie z výťaţku lotérií,
financie z Národných projektov (MPSVR, úrady práce sociálnych vecí a rodiny),
štrukturálne a fondy,
nadácie, neinvestičné fondy,
účelové fondy zahraničných zastupiteľstiev v SR (holandské, americké, kanadské,...),
Svetová banka,
sponzoring podnikateľov, firiem, bankového sektora, súkromných osôb,
zdruţovanie prostriedkov verejnej a neverejnej sféry, atď.,

Štruktúra uvedených zdrojov bude závisieť na aktuálnej finančnej situácii obcí ako aj na
spoločensko-ekonomických podmienkach.
9.2 ADMINISTRATÍVNE ZABEZPEČENIE PHSR
Nevyhnutnou podmienkou plnenia programu je administratívne zabezpečenie jeho realizácie.
Realizácia vyţaduje pravidelnú systematickú prácu skupín odborníkov a pracovníkov samosprávy. Na
tento účel sa doporučuje zriadiť nasledovné orgány s prepojením na vlastné ľudské zdroje:
1. Výbor pre PHSR
Poradný orgán zloţený zo starostu a poslancov obecného zastupiteľstva. Úlohou výboru bude v
intervale minimálne dva krát do roka posúdiť Správu o realizácii PHSR a stav finančného čerpania
prostriedkov, dopadovú analýzu PHSR, plán na ďalšie obdobie a navrhovať stratégiu rozvoja a
doplnenie úloh a opatrení, ktoré neboli uvedené v PHSR.
2. Komisia strategického rozvoja
Výkonný útvar, zabezpečujúci plánovanie a realizáciu úloh PHSR. Úlohou útvaru bude: vypracovávať
projekty, koordinovať projekty, monitorovať realizáciu projektov, vypracovávať dopadové analýzy
projektov, spolupracovať s inými partnermi doma a v zahraničí na realizácii projektov, vyhľadávať
potenciálne zdroje a partnerstvá na realizáciu úloh PHSR, dohliadať nad ekonomickým čerpaním
projektových prostriedkov, zbierať podklady o projektoch v rámci PHSR realizovaných inými
subjektami, viesť aktuálnu analýzu demografie a štruktúry ekonomických charakteristík obce,
sledovať podnikateľskú klímu a vzájomný vzťah odvetví v obciach, poskytovať asistenciu podnikom
vytváraním všestranných komunikačných kanálov, atď.
3. Koordinátor pre stratégiu
Bude mať za úlohu: fungovať ako výkonný tajomník, koordinovať realizáciu PHSR, predkladať
správy, podieľať sa na určovaní priorít realizácie PHSR, koordinovať stretnutia, podnety, poţiadavky
predstaviteľov rozhodujúcich odvetví na území obce, zaznamenávať dôleţité trendy v hospodárstve
majúce dopad na vývoj obcí, podieľať sa na budovaní verejno-súkromných partnerstiev, zúčastňovať
sa na dôleţitých domácich a zahraničných stretnutiach, konferenciách, zameraných na rozvoj obcí.
4. Vlastní zamestnanci
Do realizácie PHSR budú zapojení aj ostatní zamestnanci.
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10 MONITOROVANIE PHSR
Monitorovanie PHSR budú uskutočňovať:
-

Výbor pre PHSR,
Komisia strategického rozvoja,
Koordinátor pre stratégiu,
Obecné zastupiteľstvo,

10.1 SPÔSOB MONITOROVANIA PHSR
Monitorovanie plnenia PHSR bude vykonávať Komisia strategického rozvoja. Koordinátorovi pre
stratégiu pracovníci Útvaru budú pravidelne predkladať správy o postupe realizácie a príprave
projektov, o vlastnej činnosti a o iných aktivitách súvisiace s plnením PHSR. Koordinátor pre
stratégiu bude predkladať na zasadnutia Výboru Správy o realizácii PHSR, pre posúdenie súladu
aktivít s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Výbor vydá k realizácii stanovisko, ktoré
sa predloţí zástupcom obcí pri schvaľovaní ročných rozpočtov.
Počas roka sa môţe kaţdý zástupca oboznámiť s priebehom plnenia PHSR na Útvare
strategického rozvoja alebo u Koordinátora pre stratégiu.
10.2 VYHODNOCOVANIE A SPÔSOB MODIFIKOVANIA PHSR
Hlavným hodnotiacim dokumentom PHSR bude Správa o realizácii PHSR, ktorú vypracuje Útvar
strategického rozvoja.
Spôsob modifikovania PHSR
Predkladať návrhy na modifikovanie PHSR bude v právomoci Výboru pre PHSR. Koordinátor pre
stratégiu môţe tieţ predkladať Výboru návrhy na doplnenie PHSR. Občania a inštitúcie môţu tieţ
v písomnej forme predloţiť Útvaru návrh na modifikovanie PHSR.
Na zasadnutia Výboru v termíne schvaľovania obecného rozpočtu predloţí
Koordinátor

Dopadovú analýzu plnenia PHSR.

Doplnenie PHSR sa uskutoční formou vypracovania Návrhu na doplnenie PHSR, ktorý bude
obsahovať konkrétne nové špecifické ciele, opatrenia, aktivity a úlohy. Návrh sa predloţí na
schválenie obecnému zastupiteľstvu. Ak doplnenie PHSR bude spojené s moţnosťou získať finančné
prostriedky, alebo bude vyvolané inou nevyhnutnou potrebou, môţe sa kvôli tomu tieţ iniciovať
mimoriadne zasadnutie Výboru alebo obecného zastupiteľstva.
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11 ZÁVER
PHSR obce Niţný Kručov je strategický strednodobý dokument, ktorý určuje víziu rozvoja
zdruţenia, prioritné rozvojové oblasti a strategické ciele ich naplnenia. Tento dokument je základným
východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja jednotlivých oblastí ţivota obcí.
PHSR je otvoreným dokumentom, ktorý bude
a aktualizovaný na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

pravidelne

polročne

vyhodnocovaný

Predmetný PHSR obce Niţný Kručov bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa:
....................................
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