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Úvod
Dokument Program rozvoja obce Bystré je základným dokumentom, ktorým sa
samospráva obce pri výkone svojej činnosti stará o všestranný rozvoj svojho územia a o
potreby svojich obyvateľov. Cieľom predkladanej práce je zmapovanie sociálno-ekonomickej
priestorovej štruktúry obce Bystré – nachádzajúcej sa na východnom Slovensku v okrese
Vranov nad Topľou a na základe výsledkov týchto analýz vytvoriť program rozvoja daného
územia, ktorý bude základným strednodobým programovým dokumentom (v období 20152022) na podporu regionálneho rozvoja na úrovni obce. Vlastne je to program cielených
opatrení na stimuláciu ekonomického a sociálneho rozvoja obce, ktorého cieľom je navrhnúť
systematickú a funkčne trvalo udržateľnú rozvojovú stratégiu, zameranú na realizáciu rozvoja
obce pri rešpektovaní globálnych cieľov regionálneho vývoja, resp. štátnej regionálnej
politiky. Tento program je vlastne pokračovaním plánovaného rozvoja z roku 2006, t.j. prvý
Program rozvoja obce Bystré na obdobie 2006-2018 bol vypracovaný v roku 2006.
Program rozvoja obce Bystré na roky 2015-2022 s výhľadom do roku 2030 bol
vypracovaný podľa zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja.
Programom rozvoja obce Bystré sa uskutočňuje podpora regionálneho rozvoja na miestnej
úrovni s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a environmentálnu sféru. Je to program cielených
opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a environmentálneho rozvoja
obce, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný a
doplňovaný.
Tento programový dokument je previazaný so sektorovými operačnými programami
vypracovanými na základe Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014-2020
(Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 je základný strategický
dokument s celoštátnym dosahom, ktorý vypracuje Slovenská republika za účasti partnerov v
súlade s prístupom viacúrovňového riadenia a ktorým sa stanoví stratégia, priority
a opatrenia pre účinné a efektívne využívanie prostriedkov Európskych štrukturálnych
a investičných fondov za účelom dosahovania cieľov stratégie Európa 2020), ako aj s
Národnou stratégiou regionálneho rozvoja SR (schválený uznesením Vlády SR č. 222 zo 14.
mája 2014).Program rozvoja obce Bystré bol vypracovaný na základe metodiky, ktorú vydalo
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Pri vypracovaní tohto programového dokumentu boli zohľadnené priority Národnej
stratégie regionálneho rozvoja SR, ako aj jej vízia regionálneho rozvoja na Slovensku.
Slovensko sa má stať krajinou s vysokou kvalitou života všetkých občanov. Každý región
bude využívať svoje danosti v prospech svojho udržateľného hospodárskeho, sociálneho,
environmentálneho a územného rozvoja, a tým aj Slovenskej republiky, ako vyspelého,
hospodársky, politicky a sociálne súdržného členského štátu Európskej únie.
Pre naplnenie dlhodobej vízie regionálneho rozvoja SR zameranej na rozvoj obcí,
miest a regiónov, zvyšovanie ich výkonnostného potenciálu a konkurencieschopnosti.
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR stanovuje strategický cieľ. Integrovaným a
výsledkovo orientovaným prístupom k regionálnemu rozvoju a na základe využitia
vnútorného potenciálu regiónov zvýšiť do roku 2030 ich adaptabilitu, konkurencieschopnosť
a výkonnosť pri súčasnom zvyšovaní kvality života obyvateľov a pri rešpektovaní princípov
udržateľného rozvoja.
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Rozvojová stratégia obce Bystré vychádza aj zo stratégie Európa 2020, prostredníctvom
financovania projektov v programovom období 2014-2020 podporí:
-

inteligentný rast: vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii,
udržateľný rast: podporovanie ekologickejšieho a konkurencie schopnejšieho
hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje
inkluzívny rast: podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré
zabezpečí hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť.

Program rozvoja obce Bystré bol vytvorený partnerstvom hlavných aktérov územia. K
príprave PRO v obci Bystré bol zriadený riadiaci tím zo zástupcov verejného sektora –
samosprávy, súkromného sektora a mimovládneho sektora, ale boli zriadené aj pracovné
skupiny pre jednotlivé prioritné oblasti (hospodárska oblasť, sociálna oblasť,
environmentálna oblasť). Celkovo sa uskutočnilo 6 pracovných stretnutí pracovných skupín.
Časový interval spracovania PRO obce Bystré: september 2018 – október 2018.
Harmonogram spracovania Program rozvoja obce Bystré na roky 2015-2022
Termín (mesiac, rok)

September 2018

Október 2018

November 2018

Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Záver
Príležitosť vstupu do programovacieho procesu dostali všetci obyvatelia obce vrátane
podnikateľských subjektov, organizácií a inštitúcií z obce. Obyvatelia ako aj zástupcovia
podnikateľských subjektov, organizácií a inštitúcií mali možnosť zapojiť sa do procesu
programovania prostredníctvom hĺbkových rozhovorov a pripomienkovania pracovných verzií
strategického programu.

Program rozvoja obce Bystré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v obci Bystré, ktoré bude
následne realizovať vykonateľnosť, kontrolu, monitorovanie a hodnotenie tohto programu.
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A - Analytická časť
Programu rozvoja obce Bystré
Základné údaje
Základné údaje
Samosprávny kraj:
Prešovský
Okres:
Vranov nad Topľou
Región:
Šariš
Poloha obce:
49°00′33″S 21°32′32″V
Nadmorská výška:
180 m n. m.
Rozloha katastra:
13,2 km² (1 320 ha)
Počet obyvateľov:
2 703 (31. 12. 2015)
Hustota obyvateľstva:
204,77 obyv./km²
PSČ:
094 34
Evidenčné číslo vozidiel:
VT
Stav k 31.12.2012 Zdroj: Štatistický úrad SR, 2014

Poloha obce
Obec Bystré sa nachádza na hlavnom ťahu (štátna cesta č. 18) medzi Vranovom nad
Topľou a Prešovom. Podľa zákona NR SR č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom
usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, prináleží záujmové
územie
Prešovskému
kraju,
okresu
Vranov
nad
Topľou.

Zdroj: Google Maps
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Oficiálne kontakty
Ukazovateľ

Hodnota

Web:

Obec Bystré
Obecný úrad Bystré
Šarišská 98/20
094 34 Bystré
www.obecbystre.sk

Email:

ocu.bystre@slovanet.sk

Adresa:

Telefón:

057/4452144

Fax:

057/4452145

IČO:

00 33 22 75

Vymedzenie riešeného územia
Územie obce Bystré je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie, a to
katastrálne územie Bystré.

Podľa platnej systematizácie SR obec Bystré patrí do:
NUTS I: Slovensko
NUTS II Východné Slovensko
NUTS III: Prešovský samosprávny kraj
NUTS IV: okres Vranov nad Topľou
NUTS V: obec Bystré

Základné fyzicko - geografické charakteristiky obce
Územie obce leží v geomorfologickom celku Beskydské predhorie ako súčasť
vonkajších Východných Karpát v doline Tople. Juhozápadná časť sídla svojimi svahmi
nadväzuje na Slanské vrchy, severozápadná časť katastra zasahuje do Nízkych Beskýd. Z
geologických útvarov sa na geologickej stavbe územia podieľa kvartér - štvrtohory, ktorý je
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reprezentovaný sprašami a sprašovými hlinami prechádzajúcimi na severovýchode v údolí
Tople do nivných sedimentov. Z pôdnych typov sú na území zastúpené nivné pôdy na
nekarbonátových nivných sedimentoch, v južnej časti ilimerizované pôdy až ilimerizované
pôdy oglejené na sprašových hlinách. Chotár obce sa nachádza v rozmedzí 150 až 373,3 m
n. m., pričom stred obce leží vo výške 175 m n. m. Základ hydrologickej siete tvorí rieka
Topľa, do ktorej sa vlieva Hermanovský potok a Šľachtinský potok. Pod horou Poloma na
ľavej strane Tople vyviera minerálny prameň - kyselka "Ščevica".
Územie obce spadá podľa slovenskej klimatickej rajonizácie do okrsku teplého,
mierne vlhkého s chladnou zimou. Prevládajúci smer prúdenia vzduchu je severozápadný,
priemerný ročný počet hodín so slnečným svitom je 1600.
V Bystrom neboli vykonávané klimatické pozorovania, nasledovné údaje sú odvodené
z pozorovaní najbližších staníc, zrážkové a snehové charakteristiky zo staníc Hanušovce
nad Topľou a Vranov nad Topľou, ostatné z Čaklova. Klimatické charakteristiky sa vzťahujú
na obdobie 1951-1980, absolútne teplotné extrémy vzduchu na obdobie 1931-1980.
Teplotné charakteristiky
Priemerná ročná teplota vzduchu: 8,6o C
Priemerná januárová teplota vzduchu: -3,5o C
Priemerná júlová teplota vzduchu: 19,0o C
Absolútne teplotné maximum: 34o C
Absolútne teplotné minimum: -30o C
Priemerné denné júlové maximum teploty vzduchu: 25,0o C. Priemerné denné januárové
minimum teploty vzduchu: - 7,0o C. Priemerný počet letných dní (s maximálnou dennou
teplotou 25o C a viac): 58. Priemerný počet mrazivých dní (s minimálnou dennou teplotou
pod 0o C): 114.
Zrážkové charakteristiky
Priemerný ročný úhrn zrážok: 650 mm
Priemerný počet dní so zrážkami s úhrnom 1 mm a viac: 97
Snehové charakteristiky
Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou: 57. Priemerná výška snehovej pokrývky: 14,6
cm. Maximálna výška snehovej pokrývky: 61 cm.
Zalesnenú časť katastra tvoria v prevažnej väčšine listnaté stromy. Vyskytujú sa tu:
hrab obyčajný, buk lesný, breza biela, agát biely, dub zimný, javor poľný a iné. Rastú tu však
aj ihličnaté stromy, najviac sa vyskytuje borovica a sosna. Pozdĺž vodných tokov sa vyskytujú
spoločenstvá jelše lepkavej a vŕby bielej. Divo rastúce kry tvoria hloh obyčajný, drieň, trnka
obyčajná, baza čierna, lieska obyčajná, ostružina krovitá, ruža šípová, borievka obyčajná a
iné. Zvyšnú časť extravilánu tvoria polia, lúky a pasienky. Z rastlín tu rastú orlíček obyčajný,
ostrožka poľná, čermeľ hájny, ľuľkovec zlomocný, nevädza hlaváčovitá, machovka židovská,
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čerešňa, praslička roľná, zlatobyľ obrovský, kamienka modropurpurová, slez lesný a iné. Z
tráv je známy výskyt psiarky lúčnej, reznačky laločnatej, mätonoha trváceho, smlzu
kroviskového a iných. V katastri obce sa nachádza jelšový lesík s ostricami a záružlím
močiarnym.
Územie obce je bohaté aj na živočíšstvo. Z cicavcov sa tu vyskytujú zajac poľný,
veverica obyčajná, jež bledý, líška obyčajná, krt obyčajný, srna hôrna, kuna hôrna, lasica
obyčajná a iné. Z vtákov tu žijú straka obyčajná, vlha obyčajná, škorec obyčajný, sýkorka
veľká, drozd čierny, pipíška chochlatá, ďateľ veľký, dudok obyčajný, stehlík obyčajný, hýľ
obyčajný, sova obyčajná, prepelica poľná, jastrab veľký a iné. V obci hniezdi bocian biely. Z
plazov a obojživelníkov sa vyskytujú užovka obyčajná, jašterica obyčajná, salamandra
škvrnitá, ropucha obyčajná, skokan hnedý a iné. Vo vodných tokoch sa vyskytujú tieto ryby:
jalec obyčajný, mrena riečna, šťuka obyčajná, podustva obyčajná, pstruh potočný a iné.

Odpadové hospodárstvo
Základným právnym predpisom pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s
odpadmi je zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Účelom odpadového hospodárstva v zmysle zákona o odpadoch je predchádzať vzniku
odpadov, obmedzovať ich tvorbu, znižovať nebezpečné vlastnosti odpadov a prednostne
zabezpečiť zhodnocovanie odpadov pred ich zneškodňovaním. Infraštruktúru odpadového
hospodárstva predstavujú zariadenia a objekty na nakladanie s odpadmi. Riešenie
problematiky komunálneho odpadu a nový prístup k odpadom má vplyv na zlepšenie stavu
životného prostredia a rast životnej úrovne obyvateľstva. Základným spôsobom
zneškodňovania komunálneho odpadu je skládkovanie.
V obci Bystré sú zabezpečené komplexné profesionálne služby v odpadovom
hospodárstve:
-

v obci je zavedený komplexný separovaný zber odpadu - plasty, papier, kovy a sklo.

Vzhľadom na prevažne poľnohospodársky ráz územia významný podiel na celkovej skladbe
odpadu má odpad organického pôvodu popri samotným komunálnym odpadom. V
budúcnosti by bolo vhodné zaviesť intenzívnejší separovaný zber biologicky rozložiteľných
odpadov v obci. V nasledujúcich rokoch bude potrebné zvýšiť informovanosť občanov o
separovanom zbere komunálnych odpadov.

Životné prostredie
Súčasný stav kvality životného prostredia záujmového územia je výsledkom vzájomného
priestorového a časového pôsobenia stresových faktorov rôznej intenzity. V záujmovom
území najväčším problémom pre kvalitu životného prostredia je doprava, ktorá hlukom a
vibráciou veľmi zaťažuje intravilán obce. V strednodobom horizonte je potrebné realizovať
aktivity v oblasti životného prostredia cieľom zvýšiť jej kvalitu rozšírením verejnej kanalizácie,
revitalizáciou verejnej zelene a vybudovaním oddychovej zóny (na námestí) pri kultúrnom
dome.
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A.I Analýza vnútorného prostredia
Ľudské zdroje
Vývoj počtu obyvateľov za obdobie posledných 10 rokov ukazuje mierne stúpajúcu
tendenciu nárastu obyvateľstva, čo by sme mohli označiť ako obdobie rastu. Podľa
najnovších údajov obce sa počet obyvateľov stabilizoval.
Z analýzy vyplýva, že v súčasnosti je možné zabezpečiť rast počtu obyvateľov len
posilnením migrácie smerom do obce. V prípade naplnenia potenciálu prisťahovania
nových obyvateľov, hlavne mladých rodín, by v budúcnosti mohlo dôjsť k zlepšeniu
demografického profilu obce a zabezpečeniu stabilnejšej základne pre dlhodobý rast
počtu obyvateľov prirodzenou menou.
Vývoj počtu obyvateľstva

ROK
Počet
obyvateľov

1900 1910 1919 1930 1940 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011
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Skladba obyvateľstva podľa sčítania z roku 2011
Typy skladieb obyvateľstva Počet obyvateľov
trvalo bývajúce obyvateľstvo 2669
predproduktívny vek 0-14
347
produktívny vek (15 až 59)
2108
Poproduktívny vek
214

Z občanov nad 18 rokov, ktorí už ukončili školskú dochádzku má väčšina
stredoškolské vzdelanie. Vzdelanie väčšiny obyvateľov je teda stredoškolské bez
maturity alebo s maturitou, u starších občanov je to základné vzdelanie. V obci žije
550 Rómov.

Zloženie obyvateľstva na základe
náboženskej príslušnosti

Počet osôb

Rímsko katolícka cirkev

1767

Evanjelická cirkev a.v

595

Grécko-katolícka cirkev

195

Svedkovia Jehovovi

17

Cirkev bratská

15

Apoštolská cirkev

5

Pravoslávna cirkev

4

Evanjelická cirkev metodistická

4

Bratská jednota baptistov

1

Bez vyznania

32

Iné

8

Nezistené

26

Zdroj:
ŠÚ SR
SODB
2011
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Rím.-kat. cirkev
Evanjelická cirkev a.v
Grécko-kat. cirkev
Svedkovia Jehovovi
Cirkev bratská
Apoštolská cirkev

Podľa SODB 2011 v náboženskej štruktúre obyvateľstva obce dominujú obyvatelia,
ktorí sa prihlasujú k rímskokatolíckej cirkvi (tvoria 66,20 % obyvateľstva obce). Počet osôb
bez náboženského vyznania je 32.

Nezamestnanosť
Najvýznamnejším ukazovateľom situácie na trhu práce je miera nezamestnanosti, ktorá je
jedným zo základných kritérií pre klasifikovanie problémových regiónov. Sprievodným javom
vysokej miery nezamestnanosti je sociálna a ekonomická ohrozenosť. Miera
nezamestnanosti v obci Bystré je vysoká, k 31.08.2014 jej hodnota bola cca 20 %.
Vzdelanostná štruktúra nezamestnaných odhaľuje, že najzraniteľnejšie sú skupiny s
najnižšou kvalifikáciou a vzdelaním. Nízky stupeň vzdelania predstavuje hlavnú prekážku pri
uplatnení sa na trhu práce. Vysoká nezamestnanosť osôb s nízkym vzdelaním svedčí o
štrukturálnych zmenách v dopyte po práci a jeho orientácii na kvalifikovanú a kvalifikačne
flexibilnú pracovnú silu.
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Vývoj nezamestnanosti od 2010 do 2015
340
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Počet UoZ

320
310
Nezamestnanosť

300
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2

3

4

5
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Ľudia ohrození rizikom sociálneho vylúčenia
Najpočetnejšou skupinou ľudí ohrozených rizikom sociálneho vylúčenia sú nezamestnaní. V
najbližších rokoch bude potrebné sústrediť pozornosť aj na pracovnú silu vo vekových
skupinách nad 50 rokov, ktorí sú ohrození rizikom sociálneho vylúčenia, lebo väčšinou majú
nízku adaptabilitu na meniace sa požiadavky pracovného trhu a majú zväčša nevyhovujúcu
kvalifikáciu, čoho dôsledok je ich nízka atraktivita pre zamestnávateľa (majú malú šancu
uplatniť sa na trhu práce). Ďalšou skupinou ľudí ohrozených rizikom sociálneho vylúčenia sú
starší obyvatelia, ktorí sú poberateľmi starobných dôchodkov (výraznejšie vyššie vekové
kategórie) a zdravotne, zmyslovo a duševne postihnutí občania. Takíto občania sú v
prevažnej miere poberateľmi invalidných dôchodkov. Ďalšou významnou skupinou ľudí,
ktorých možno zaradiť medzi ohrozených rizikom sociálneho vylúčenia, sú deti odkázané na
pomoc cudzích a prípadne iné sociálne ohrozené skupiny obyvateľov.
V budúcom období možno predpokladať zvýšený záujem občanov o sociálne služby, keďže
dochádza k starnutiu populácie, čo predstavuje celoeurópsky trend.

Domová, bytová, občianska, dopravná a technická infraštruktúra
Administratívne služby zabezpečuje v obci Obecný úrad. V obci je vybudovaný
vodovod, rozvody plynu, elektrickej energie, kanalizácia a čistička odpadových vôd.
Obec má Dom smútku. Odborné vyšetrenia sú obyvateľom poskytované vo Vranove
nad Topľou a v Prešove. Obyvatelia obce bývajú prevažne v rodinných domoch. V
súčasnom období je nízka rozostavanosť. Vzhľadom na ekonomickú situáciu
obyvateľov individuálna bytová výstavba ide pomalým tempom, ale medzi občanmi
existuje. V obci existuje aj bytová zástavba, kde žije cca 1000 obyvateľov. Preprava
osôb v obci je zabezpečená autobusovou aj železničnou dopravou. Cestovanie do
škôl a do práce zabezpečuje SAD. Obec je pripojená na telekomunikačnú sieť.
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V obci sa nachádzajú tieto zariadenia občianskej vybavenosti: základná škola,
materská škola (2), obecný úrad, kultúrny dom, obecná knižnica, neštátne zdravotné
ambulancie - praktický lekár pre dospelých (2), detský lekár, stomatológ, lekáreň,
rehabilitačné zariadenie, rímsko-katolícka cirkev - 2 kostoly + farský úrad, evanjelická
cirkev - I kostol + farský úrad, dom smútku, poštový úrad, Obecný podnik služieb,
s.r.o. (pekáreň, odvoz domového odpadu, autodoprava), autobusové zastávky a
železničná zastávka. V obci sa vyvíja aj športová činnosť‘. K občianskej vybavenosti
patrí areál obecného futbalového klubu, telocvičňa Základnej školy, športový areál pri
rieke Topľa - tenisové kurty, futbalové ihrisko, ihrisko s umelou trávou.

Ekonomika, trh práce a sociálna situácia
Od marca 2004 obec v rámci Národného projektu, ktorý sa financuje z Európskeho
sociálneho fondu, spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, tak že
zamestnáva občanov, ktorý sú v hmotnej núdzi na menšie obecné služby. V obci svoju
podnikateľskú činnosť‘ vyvíjajú rôzni podnikatelia, ktorí sú zameraní na poskytovanie tovarov
a služieb. Sú to: predajne potravín, rozličného tovaru, alkoholických a tabakových výrobkov,
pekárne, drogéria, elektro - plyn, pneuservis, pohostinské zariadenia, kaderníctvo, holičstvo,
zákazkové krajčírstvo, drevovýroba, výroba nábytku, oprava obuvi, vývarovňa jedál.
Služby, ktoré sú poskytované v obci Bystré sú na vysokej úrovni. V obci máme
zriadené prevádzky, ktoré poskytujú tieto služby: pekárne - výroba pekárenských výrobkov,
holičstvo, kaderníctvo. Vývarovňa jedál, autodoprava, vývoz tuhého komunálneho odpadu,
elektro opravovňa, revízia elektrických a plynových zariadení, predajne rozličného tovaru,
mäso-údeniny, pohostinské zariadenia a iné.
V obci sú podniky, ktoré poskytujú pracovné príležitosti: ZEOCEM. a.s. Bystré výroba cementu a zeolitu, STOMEX, s.r.o. - výroba pracovných odevov a obuvi,
AGRODRUŽSTVO Bystré, OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB, s.r.o. Bystré a súkromné firmy,
ktoré pôsobia v obci.

Vzdelávanie, kultúra
Vzdelávanie
V obci sú 2 Materské školy, ktoré navštevujú deti od 2 - 6 rokov. V obci je zriadená
základná deväťročná škola, ktorú navštevujú deti z obce Bystré, ale vyššie ročníky,
t.j. 5. - 9. ročné aj deti z okolitých obcí, a to z Hermanoviec nad Topľou a z Čierneho
nad Topľou. Pri Základnej škole je zriadená družina, ktorú navštevujú deti po
skončení vyučovania, kde majú možnosť‘ pracovať‘ v kolektíve spoločne na úlohách,
ale aj zabaviť‘ sa.

Kultúra
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V obci je kultúrny dom, v ktorom sa nachádza obecná knižnica a tak isto tam pôsobí
folklórny súbor, a to detský – Bystranček a dospelý - Bystrančan. V mesiaci júl sa
každoročne uskutočňuje prehliadka folklórnych súborov. Mimoškolské zariadenia,
v ktorých môže mládež rozvíjať‘ svoje schopnosti sú: Obecný futbalový klub Tatran
Bystré, ktorý sa venuje aj mladým žiakom, tak isto aj Dobrovoľný hasičský zbor, v
ktorom pôsobia deti, ktoré navštevujú základnú školu a detský folklórny súbor
Bystranček. V obci je v prevádzke aj internetová kaviareň, v ktorej sa dobrovoľne
vyučujú základy práce s počítačom a internetom.
Medzi historické pamiatky patrí synagóga. V obci sa nachádzajú tri kostoly – z toho
dva katolícke a jeden evanjelický.

Zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou
Obec Bystré má vybudovaný verejný vodovod, obec je napojená na vodný zdroj ktorý sa
nachádza v katastri obce Bystré. Stav vodovodnej siete umožňuje všetkým obyvateľov obce,
ako aj organizáciám a podnikateľom napojiť sa na kvalitnú pitnú vodu z verejného vodovodu.

Kanalizácia a čistenie odpadovej vody
Čistenie odpadovej vody v riešenom území je vyriešené – v obci Bystré je vybudovaná
verejná kanalizačná sieť, ktorá je napojená na čistiareň odpadových vôd priamo v obci
Bystré. Dažďové vody z komunikácií, z nehnuteľností a zo spevnených plôch sú odvádzané
jestvujúcimi kanalizačnými sieťami.
V strednodobom horizonte je potrebné zabezpečiť komplexné odkanalizovanie obce –
zabezpečiť rast napojenosti domácností a organizácií na verejnú kanalizáciu a tak zlepšiť
podmienky pre rozvoj obce z hľadiska rozvoja bytovej výstavby, priemyslu a turistického
ruchu.

Zásobovanie elektrickou energiou, verejné osvetlenie
Obec Bystré je zásobovaná elektrickou energiou na dobrej úrovni, výkon
transformátorov vyhovuje súčasným požiadavkám obce. Verejné osvetlenie je riešené
inštalovaním diódových svietidiel na jestvujúcich elektrických betónových stĺpoch. Verejné
osvetlenie obce je v dobrom technikom stave, svietidlá sú úsporné.

Zásobovanie plynom
Obec Bystré je splynofikovaná a každá domácnosť alebo iná inštitúcia má možnosť
pripojiť sa na existujúcu plynofikačnú sieť .
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Telekomunikácie
Rozvoj telekomunikácií za posledné desaťročie zaznamenal výrazný kvantitatívny i
kvalitatívny rast, predstihujúci mnohonásobne rozvoj ostatných odvetví technickej
infraštruktúry. Je to jednak prestavbou a rekonštrukciou pevnej telefónnej siete a ústrední,
ale hlavne rozvojom mobilných telefónnych systémov a ich plošného uplatnenia a rozvojom
internetovej siete. Obec má dobré GSM pokrytie od najväčších mobilných operátorov:
Orange a.s., T- Mobile a.s. a O2 Slovakia s.r.o. V obci je dostupný širokopásmový internet.

Hospodársko-ekonomický potenciál obce
Ekonomický potenciál obce je nižší ako priemer Slovenska. Širší priestor obce, okres Vranov
nad Topľou, patrí do kategórie priemyselno-poľnohospodárskych regiónov SR. Z pohľadu
makroekonomickej štruktúry rozhodujúce postavenie majú služby a priemysel.
Poľnohospodárstvo
Poľnohospodárstvo je rozšírenou aktivitou v záujmovom území. Celková výmera
poľnohospodárskeho pôdneho fondu v obci je cca 380 ha, čo predstavuje len 28,70 % z jej
celkovej výmery.
V transformačnom procese novozaložené subjekty uprednostnili v podmienkach vysokej
rizikovosti poľnohospodárskej výroby najmä právne formy s nižšou mierou osobnej
zodpovednosti za záväzky podniku, väčšina účastníkov poľnohospodárskej produkcie
mikropriestoru obce je aktívna v právnej forme spol. s r.o.. Rastlinná produkcia je výrazne
ovplyvňovaná produkčným potenciálom pôd. Záujmový región patrí do vysokoprodukčnej
poľnohospodárskej oblasti Slovenska, dobré prírodné a klimatické podmienky územia
vytvorili predpoklady pre pestovanie všetkých poľnohospodárskych plodín Slovenska.
Rastlinná výroba regiónu obce sa zameriava prevažne na výrobu obilnín (najviac sa pestujú
pšenica ozimná a jarná, sladovnícky jačmeň, kukurica na siláž a krmivo), ktoré zaberajú
plochu tradične viac ako 2/3 ornej pôdy. V súčasnosti živočíšna výroba v riešenom území
nemá veľký význam. Všetky opatrenia v poľnohospodárskej výrobe sa musia smerovať k
tomu, aby sa dosiahla primeraná rentabilita výroby, za dodržania pravidiel ochrany vôd, pôdy
a ovzdušia. Z ekologického hľadiska je dôležité podstatné obmedzenie používania
anorganických hnojív a chemických prípravkov na ochranu rastlín. V rastlinnej výrobe sa i do
budúcnosti predpokladá zachovanie jej intenzity s podmienkou udržiavania ekologickej
stability poľnohospodárskej krajiny.
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Zdravotníctvo, sociálne služby
V roku 1953 bol v Bystrom zriadený zdravotný obvod. Po dobudovaní nových priestorov pre
zdravotné stredisko na sídlisku Kolónia, sa zdravotnícki pracovníci presťahovali v roku 1960
do nového objektu. Na zdravotnom stredisku pracovali: všeobecný lekár, detský lekár,
ženský lekár a stomatológ. Všeobecný lekár bol spočiatku aj závodným lekárom pre
cementáreň. Do územného zdravotného obvodu Bystré patria obce Bystré a Hermanovce.
V súčasnom období pracujú na zdravotnom stredisku v obci traja lekári na plný úväzok
(všeobecný, detský a zubný lekár). Pre potreby obyvateľov zdravotného obvodu bola v obci
na sídlisku Kolónia zriadená v roku 1994 nová lekáreň.

Sociálna služba je činnosť poskytovaná ľudom v nepriaznivej sociálnej situácii, podpora pri
sociálnom začleňovaní a ochrane pred sociálnym vylúčením s cieľom umožniť im zapojenie
do bežného života v spoločnosti. Tieto služby a pomoc sú poskytované verejnou správou
(štát, samospráva) a súkromnými poskytovateľmi (občianske združenia, neziskové
organizácie, cirkevné organizácie atď.). Kompetencie obcí v sociálnej oblasti sú rozsiahle a
dotýkajú sa všetkých oblastí sociálneho zabezpečenia. Obec má nezastupiteľné miesto pri
zabezpečovaní úloh spojených s riešením hmotnej aj sociálnej núdze občanov, sociálnej
pomoci, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a najmä v oblasti sociálnych služieb.
Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov č. 448/2008 Z. z. definuje
pôsobnosť obce (v § 80) nasledovne, a to obec:
a) vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
b) utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja,
c) je správnym orgánom v konaniach o:
1. odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej
služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu a odkázanosti na
prepravnú službu,
2. zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode,
3. odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti,
4. povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73
ods. 11 a 12,
d) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51,
e) poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie:
1. sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných
životných potrieb v nocľahárni, v nízko prahovom dennom centre,
2. sociálnej služby v nízko prahovom dennom centre pre deti a rodinu, v zariadení pre
seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári,
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3. opatrovateľskej služby,
4. prepravnej služby,
5. odľahčovacej služby,
f) poskytuje základné sociálne poradenstvo,
g) môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby podľa
§ 12,
h) uzatvára zmluvu:
1. o poskytovaní sociálnej služby,
2. o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
3. o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 6 s inou obcou, alebo s
iným poskytovateľom sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo iný
vyšší územný celok,
4. o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom sociálnej služby
podľa § 8 ods. 8,
i) zriaďuje, zakladá a kontroluje nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, nízkoprahové
denné centrum pre deti a rodinu, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby
a denný stacionár,
j) môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia podľa tohto zákona,
k) hradí inej obci alebo inému vyššiemu územnému celku ekonomicky oprávnené náklady
podľa § 71 ods. 6,
l) poskytuje podľa § 75 ods.1 a 2 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
m) môže poskytovať podľa § 75 ods. 7 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
n) môže poskytovať podľa § 75 ods. 8 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
o) kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a s finančným príspevkom na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby,
p) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej
v písmene o) a kontroluje ich plnenie,
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q) kontroluje účelnosť využitia finančných prostriedkov poskytnutých podľa § 71 ods. 6, r)
vedie evidenciu
1. posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby,
2. rozhodnutí podľa písmena c),
3. prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
s) vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu,
t) poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom
sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,
u) uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia
odkázanosti na sociálnu službu.
Občania nad 60 rokov tvoria najväčšiu skupinu odkázanú alebo perspektívne odkázanú na
sociálne služby.
Ďalšie sociálne znevýhodnené skupiny v obci sú nezamestnaní, deti a mládež.
Kompetencie obce vyplývajúce zo zákona o pomoci v hmotnej núdzi č.599/2003 Z.z. v
aktuálnom znení a zo zákonov o štátnych sociálnych dávkach:
- obec v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti, rozhoduje o jednorazovej dávke v hmotnej
núdzi,
- vykonáva poradenstvo pri zabezpečení základných životných podmienok a pri pomoci v
hmotnej núdzi,
- zabezpečuje výkon osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi.
V obci funguje základná organizácia Slovenského červeného kríža. Obec Bystré vzhľadom
na blízkosť k významnému mestskému sídlu a rozpočtovým obmedzenia nedisponuje
zariadeniami sociálnej infraštruktúry.
V strednodobom horizonte úroveň dostupných sociálnych služieb v obci i jej regióne je
potrebné zvýšiť zriadením denného stacionára pre dôchodcov (obec ráta so vstupom
súkromného kapitálu do tohto projektu).
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A.II Analýza vonkajšieho prostredia
Obec Bystré je súčasťou Prešovského kraja. Prešovský kraj je prevažne vidiecky,
pomaly rastúci región SR, s dlhodobo nadpriemernou nezamestnanosťou, nízkym stupňom
pripravenosti na inovácie, priemerne atraktívny a konkurencieschopný, rozvíjajúci sa mimo
centra rozvojových aktivít EÚ a s možnosťou cezhraničnej spolupráce s Poľskou republikou
a Ukrajinou. Analýza hospodárskej a sociálnej situácie a hodnotenie vnútorného potenciálu
regiónu Rozlohou je Prešovský kraj (PK) druhým najväčším krajom SR (18,3 % územia) s
prevládajúcimi malými obcami, členitým reliéfom a bohatým nerastným bohatstvom. Kraj sa
počtom obyvateľov (14,9 % z celkového počtu obyvateľstva SR) radí tiež na popredné
miesta, ale hustotou zaľudnenia 89,6 obyvateľov na km 2 patrí k najredšie obývaným krajom,
do kategórie prevažne vidiecky región (49,2 % mestského obyvateľstva). Aj v tomto kraji sa
začína prejavovať proces starnutia obyvateľstva a podiel detskej zložky klesol, pomaly
narastá podiel obyvateľstva v poproduktívnom veku. Kraj vykazoval v posledných rokoch
kladné hodnoty všetkých prírastkov okrem migračného. Kraj dlhodobo stráca sťahovaním
obyvateľstva najmä s vyššou vzdelanostnou úrovňou (najvyššia hodnota v SR, takmer 6 000
obyvateľov ročne). Na počte pracujúcich sa vysokoškolsky vzdelaní podieľajú 14 %, čo je
viac ako napríklad v TTK alebo NK. Najviac zamestnaných v kraji je v sektore služieb,
v priemysle a stavebníctve, vysoký podiel na zamestnanosti predstavujú pracovníci
v školstve, ale aj v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb. PK je jedným z najbohatších
krajov na kultúrne a historické pamiatky na Slovensku. Zastúpenie kultúrnych zariadení je
porovnateľné s BBK. PK vykazuje spolu so ŽK najvyšší počet registrovaných užívateľov
verejných knižníc a najvyšší počet verejných knižníc s pripojením na Internet. Sieť kultúrnych
zariadení v kraji je tvorená 5 divadelnými scénami, 13 múzeami, 4 galériami a 3
astronomickými zariadeniami.
PK je dlhodobo ekonomicky najslabším krajom SR, a to aj vďaka svojmu prevažne
vidieckemu charakteru. PK má nízky vnútorný investičný potenciál, preto priemysel nie je
dostatočne rozvinutý. Z hľadiska štruktúry priemyslu patria v PK k najvýznamnejším
priemyselným odvetviam chemický, drevospracujúci, strojársky, odevný, textilný,
elektrotechnický priemysel a najmä potravinársky priemysel. V minulosti zohrával významnú
úlohu v regióne aj elektrotechnický priemysel (Stropkov) a jeho podiel bol nad celoštátnym
priemerom. Táto skutočnosť sa po príchode významných zahraničných investícií do iných
krajov SR (TTK) zmenila a ostali len dva významnejšie podniky na výrobu telefonických
prístrojov a elektronických spotrebičov. Na tvorbe exportu a produkcie PK sa v najväčšej
miere podieľajú potravinársky, chemický, strojársky a textilný priemysel. Najvzácnejším
bohatstvom kraja je príroda. Najmä Národný park Vysoké Tatry je významným turistickým
strediskom. Pre turizmus kraja sú rovnako dôležité aj rezervoáre minerálnych vôd vo
viacerých kúpeľoch. Z prírodných zdrojov ešte dosahujú celoslovenský význam ložiská
kamennej soli pri Prešove. PK má veľmi významné postavenie v oblasti turizmu v SR a patrí
medzi najnavštevovanejšie kraje SR.

Celkom možno očakávať, že PK by mal šancu si aj vďaka novým PZI udržať pozíciu
pomerne hospodársky a sociálne stabilného regiónu a síce sa bude pomaly približovať
k úrovni priemeru EÚ 27, má dostatočný rozvojový potenciál prihraničného regiónu.
V priemyselnej výrobe bude naďalej dominovať chemický a strojársky priemysel,
významnejšie postavenie by mohol získať elektrotechnický priemysel. Výdavky na vedu a
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výskum v posledných rokoch rástli veľmi pomaly, ale aj napriek tomu sú nízke a PK obsadil
posledné miesto za BBK. Má najmenej pracovníkov v oblasti vedy a výskumu.

PK má silný inovačný potenciál najmä v oblasti turizmu, chemickom priemysle a
ekologických službách. Identita/špecifickosť sídiel a subregiónov je zachovaná a dobre
využívaná v prospech kvalitných miestnych produktov. Telekomunikačné služby sú
zabezpečované v rozsahu bežne dostupných existujúcich moderných technológii, cenovo sú
veľmi diferencované, pokrytie je z dôvodu členitosti územia zložitejšie. Cestný a železničný
systém PK je dobre rozvinutý. V Poprade sa nachádza medzinárodné letisko využívané
najmä pre charterovú dopravu.
Kostra železničnej siete regiónu je tvorená dvoma hlavnými traťami v smere západ - východ
(Žilina – Košice - Ukrajina) a sever - juh (Poľsko – Prešov – Košice – Maďarsko). PK má
druhú najväčšiu celkovú dĺžku ciest 3 107 km po BBK, so sieťou diaľnic (40,4 km), najvyšším
podielom ciest I. triedy (826 km).
PK vykazuje pomerne nízke hodnoty v produkcii tuhých emisií, v produkcii oxidu siričitého
nastalo najvýraznejšie zlepšenie, vysoké hodnoty nedosahuje v produkcii oxidu dusíka, ani v
produkcii oxidu uhoľnatého. Územie PK je chudobné na surovinové zdroje, resp. zásoby
rudných surovín. Predstavuje však významnú surovinovú základňu nerudných surovín a
stavebných materiálov, zásoby, ktoré umožňujú rozvoj hlavne stavebného priemyslu.
Nachádzajú sa tu najmä ložiska bentonitu a zeolitu, cementárske suroviny, stavebné
suroviny. Významné sú ložiská kamennej soli v lokalitách Solivar – Prešov.

Charakteristika špecifických stránok regiónu
V porovnaní s regiónmi vyspelých krajín EÚ a regiónmi SR možno konštatovať, že PK
využíva iba čiastočne svoj rozvojový potenciál. Najvýraznejšie rezervy sa nachádzajú v
nedostatočnej úrovni využívania inovačného potenciálu najmä v turizme a vybraných
odvetviach priemyslu. Dôsledkom tohto vývoja môže byť ohrozenie konkurencieschopnosti
regiónu a spomaleniu jeho ekonomického rastu. V porovnaní so svetovými trendmi
zvyšovania kvality verejných služieb cestou informatizácie a s vývojom v okolitých krajinách
je úroveň informatizácie PK nízka. Za najväčší nevyužitý rozvojový potenciál PK sa
považuje:
-

bohaté prírodné a kultúrnohistorické dedičstvo s vysokým podielom chránených území a kvalitným životným prostredím
najmä pre rozvoj turizmu,

-

strategická poloha (prihraničný región, vonkajšia hranica EÚ),

-

mladá pracovná sila (rast vzdelanosti najmä na úrovni stredného odborného vzdelania),

-

priaznivé klimatické podmienky a pôdne pomery (pestovanie pre využitie biomasy),

Konkurenčná výhoda
Konkurenčná výhoda PK je tvorená priaznivou demografickou štruktúrou, kvalitným životným
prostredím, strategickou polohou na hranici troch krajín a hraničiacom pásme EÚ, prírodným
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a kultúrnohistorickým bohatstvom a predpokladmi pre rozvoj novej zelenej ekonomiky vo
vzťahu k rozvoju vidieka a kľúčových tradičných odvetví.
Strategické ciele:
1. posilnenie produktivity a konkurencieschopnosti v kľúčových a perspektívnych odvetviach priemyslu a služieb,
2. zhodnotenie a posilnenie vnútorného potenciálu turizmu s prepojením na ochranu a tvorbu životného prostredia,
3. komplexný rozvoj a posilnenie vidieka na hospodárstve regiónu,
4. zvýšenie kvality ľudského potenciálu – riešenie rómskej otázky a podpora mladých ľudí, rozvoj všetkých foriem
celoživotného vzdelávania (CŽV) a celoživotného poradenstva (CŽP).
Očakávané dopady:
zvýšenie využitia domácich, regionálnych zdrojov,
zvýšenie regionálnej zamestnanosti, exportnej výkonnosti na nových trhoch a konkurencieschopnosti,
vytvorenie nových pracovných miest na vidieku a rozvoj vidieka, zvýšenie podielu ekologického poľnohospodárstva,
posilňovanie vnútroregionálnych kooperačných a obchodných väzieb,
vznik nových väzieb medzi vedou, výskumom, inováciami - podnikateľskou sférou a vzdelávacími inštitúciami,
zvýšenie kvality ľudských zdrojov a zlepšenie sociálnej súdržnosti.

STEEP analýza (analýza externého prostredia)
STEEP analýza pomôže získať obraz o sociálnom, technologickom, ekonomickom,
ekologickom, politickom a hodnotovom prostredí, ktoré vplývajú na rozvoj obce.
Sociálne
Rast počtu
obyvateľstva,
starnutie,
rastúci záujem
o sociálne
služby
Zmeny
postojov a
správania –
aktívny tretí
sektor
Zmeny
správania
klientov

Móda

Technologické

Úroveň technológie
poskytovateľa

Dostupná
technológia a
využívaná
technológia
Technológia
využívaná
obyvateľmi,
podnikateľmi
Kontakt s
obyvateľmi
prostredníctvom
technológie

Ekonomické

Ekologické

Politické

Nové trhy a nové
príležitosti v
oblasti priemyslu
a služieb (napr.
cestovný ruch)

Relatívne dobrý
stav životného
prostredia

Politika Vlády
SR v
hospodárskej,
sociálnej a
environmentálnej
oblasti

Zmena
postojov k
lokálnemu
rozvoju

Klesajúce trhy v
niektorých
poskytovaných
službách

Možnosti
obnovy a tvorby
životného
prostredia

Štandardy na
politickej scéne

Organizačná
kultúra

Možné finančné
zdroje

Politika ŽP

Legislatíva

Tímová
spolupráca

Vplyv daňovej
politiky

Podpora tvorby
a ochrany ŽP

Zmena vlády ako
výsledok volieb

Osobné
hodnoty

Hodnoty

Operačné programy v rokoch 2014 - 2020
Slovensko bude čerpať Európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej len „EŠIF“)
prostredníctvom 6 základných operačných programov:
- OP Integrovaný regionálny operačný program (OP IROP)
- OP Ľudské zdroje (OP ĽZ)
- OP Kvalita životného prostredia (OP KŽP)
- OP Integrovaná infraštruktúra (OP II)
- OP Výskum a inovácie (OP VaI)
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- OP Efektívna verejná správa (OP EVS)
Samostatným režimom sa budú riadiť programy, ktoré sú implementované na základe
špecifických usmernení Európskej komisie:
- Technická pomoc
- Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
Priority stanovené v Pozičnom dokumente boli použité ako podklad pre prípravu
najdôležitejších strategických dokumentov SR pre čerpanie fondov EU: Partnerskej dohody a
operačných programov.
Štruktúra operačných programov

P.č.

Operačné programy

Riadiaci orgán

Sprostredkovateľský
orgán pod riadiacim
orgánom

Tematický cieľ /
Investičná priorita

Fond EÚ

1a, 10
1

Výskum a inovácie (VaI)

MŠVVŠ SR

EFRR, ESF
MH SR

1b, 3
2

2

Integrovaná infraštruktúra (II)

MDVRR SR

MF SR

KF, EFRR
7a,b.c,d

MV SR

9
8,9,10,

3

4

Ľudské zdroje (ĽZ)

Kvalita životného prostredia (KŽP)

MPSVR SR

EFRR, ESF
MZ SR

9a

MŠVVŠ SR

10

MDVRR SR

4c

MH SR

4,7e

MŽP SR

KF, EFRR
4,5,6,

5

Integrovaný ROP (IROP)

MPaRV SR

MV SR

5b

MK SR

6c

VÚC

5,6,7,9,10

ESF, EFRR

5,6,7,9,10,
6

Efektívna verejná správa (EVS)

MV SR

11

EFRR, ESF

7

Technická pomoc (TP)

ÚV SR

11

EFRR

8

Rozvoj vidieka

MPaRV SR

EPFRV

9

Rybné hospodárstvo

MPaRV SR

EFNRH

Interreg V-A Slovenská republika Česká republika, OPERAČNÝ
PROGRAM ENI SK-HU 2014-2020
PROGRAM ENI CEZHRANIČNÁ
SPOLUPRÁCA

RO Úrad predsedu vlády
Maďarska

10

11

EFRR
MAĎARSKO – SLOVENSKO –
RUMUNSKO – UKRAJINA 2014 2020

Národný orgán – Slovensko –
MPaRV SR

Interact III 2014-2020

Bratislavský samosprávny kraj

EFRR
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ŠVAJČIARSKY FINANČNÝ MECHANIZMUS
LIFE LONG PROGRAMME

DOTAČNÝ SYSTÉM MINISTERSTVA KULTÚRY SR
DOTÁCIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR
DOTÁCIE MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
DOTÁCIE MINISTERSTVA DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR
EKOFOND
ENVIRONMENTÁLNY FOND
A. Oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
a. Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom využívania nízko emisných zdrojov
b. Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov
c. Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia
B. Oblasť: Ochrana a využívanie vôd
a. Čistiarne odpadových vôd a verejné kanalizácie
b. Vodovody
c. Protipovodňová ochrana - Opatrenia na vodnom toku
d. Protipovodňová ochrana - Opatrenia mimo vodného toku
C. Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva
a. Uzavretie a rekultivácia skládok
b. Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
c. Zavedenie separovaného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení
D. Oblasť: Ochrana prírody a krajiny
a. Ochrana prírody a krajiny
E. Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
a. Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
F. Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia
a. Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia
G. Oblasť: Zelená investičná schéma
L1: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

RECYKLAČNÝ FOND
WORLD MONUMENTS FUND (SVETOVÝ PAMIATKOVÝ FOND)
NADÁCIA SPP
NADÁCIA ORANGE
NADÁCIA EKOPOLIS
GREENWAYS
PRIESTORY
POHODA ZA MESTOM
ZELENÉ OÁZY

NADÁCIA PONTIS
GRANTOVÝ PROGRAM TESCO PRE ZDRAVŠIE MESTÁ
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B – Strategická časť
Programu rozvoja obce Bystré
Hlavný cieľ – Vízia
1. Zlepšiť kvalitu života občanov obce Bystré.
2. Zabezpečiť primeraný rozvoj vo všetkých záujmových oblastiach v súlade
s udržaním a rozvojom kvality životného prostredia za predpokladu
prirodzeného prírastku počtu obyvateľstva na 3 500.

Strategická vízia
Predmetom strategickej vízie je zodpovedanie otázky „ako by obec mala vyzerať
v budúcnosti v časovom horizonte 10 rokov. Nasledujúca vízia vyplynula z analýzy SWOT a
sú v nej priamo zakomponované jednotlivé rozvojové ciele, ktoré odpovedajú na uvedenú
otázku. V rámci aplikovanej metodiky predstavuje strategická vízia ekvivalent globálneho
cieľa.
Stratégia rozvoja obce Bystré stavia predovšetkým na zhodnotení silných stránok
a maximálnom využití príležitostí, vzhľadom k tomu, že všetky problémy a potenciálne
ohrozenia nepovažujeme za mimoriadne kritické. Rozvoj obce sa bude orientovať najmä na
rozvoj priemyselno – hospodárskej funkcie. Súčasne sa bude úsilie sústreďovať na
zachovanie a oživovanie tradičných hodnôt a kolorit vidieckeho prostredia.
Cieľom strategickej časti programu je navrhnúť priority a opatrenia, ktoré budú viesť k
naplneniu stanovenej vízie. Ide o návrh takých priorít a opatrení, ktorých riešenie je buď
priamo v kompetencii obce alebo tiež takých, ktoré síce nie sú priamo v jej kompetencii,
avšak obec ich dokáže svojou činnosťou a svojimi schopnosťami ovplyvniť žiaducim
smerom.
Definovanie stratégie rozvoja obce vychádza najmä z detailného poznania jej vnútorného
prostredia a z poznania potrieb obyvateľstva, pričom priamo nadväzuje na výsledky analýz.
Stratégia vychádza zo základného predpokladu, že príslušné orgány verejnej správy od
národnej po regionálnu úroveň budú zabezpečovať koordinovaný prístup v záujme
dosiahnutia realizácie plánovaných zmien a že bude existovať dobrá informovanosť
kľúčových aktérov regionálneho rozvoja.
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Opis základných prioritných osí Integrovaného regionálneho operačného programu na
obdobie 2014-2020:
- Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita č. 1.1: Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a
terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov.
Cieľ1.1: Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy
Investičná priorita č. 1.2: Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízko
hlukových, a nízko uhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest
a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme
podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility
Cieľč. 1.2.1: Zabezpečenie udržateľnej formy mobility prostredníctvom zvyšovania atraktivity
a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Cieľč. 1.2.2: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým
cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
- Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita č. 2.1: Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré
prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska
zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu
k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na
komunitné
Cieľč. 2.1.1: Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy
na komunitnú (poskytovanú na komunitnej úrovni)
Cieľč. 2.1.2: Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom zlepšenia dostupnosti ku
kvalitným službám v integrovanej primárnej zdravotnej starostlivosti
Cieľ2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú
starostlivosť, za účelom zvýšenia produktivity a zlepšenia dostupnosti ku kvalitným
zdravotníckym službám
Investičná priorita č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a
celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Cieľč. 2.2.1: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Cieľč. 2.2.2: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Cieľč. 2.2.3: Zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na odbornom výcviku
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- Prioritná os č. 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Investičná priorita č. 3.1: Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním
vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti vrátane konverzie
upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja špecifických
prírodných a kultúrnych zdrojov
Cieľč. 3.1: Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v
kultúrnom a kreatívnom sektore prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj
kreatívneho talentu a netechnologických inovácií
- Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Investičná priorita č. 4.1: Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a
využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných
budov a v sektore bývania
Cieľč. 4.1: Zvýšenie energetickej efektívnosti budov na bývanie
Investičná priorita č. 4.2: Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť
požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty
špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek
Cieľč. 4.2.1: Zvýšenie dostupnosti zdrojov podzemných vôd pre zásobovanie obyvateľstva
pitnou vodou
Investičná priorita č. 4.3: Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie
miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré
prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku
Cieľč. 4.3.1: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného
prostredia na zmeny klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia
ovzdušia a hluku
- Prioritná os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita č. 5.1: Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného
komunitou
Cieľč. 5.1.1: Zvýšenie kapacít pre miestny rozvoj vedený komunitou
Cieľč. 5.1.2: Zvýšenie tvorby pracovných miest rozvojom podnikania a inovácií na miestnej
úrovni
Cieľ5.1.3: Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich
zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
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Stratégia Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“) vychádza z
Národného programu reforiem SR, ktorý definuje opatrenia na posilňovanie ekonomického
rastu a zamestnanosti Slovenskej republiky. Tieto opatrenia prispievajú k naplneniu
národných cieľov, ktoré sú v súlade so stratégiou Európa 2020. V oblasti vzdelávania,
zamestnanosti a sociálneho začlenenia boli pre Slovenskú republiku zadefinované
nasledujúce ciele:
-zlepšiť kvalitu základného vzdelávania, najmä zvýšením úrovne znalostí a zručností žiakov
na priemerný počet bodov 505 v prieskume OECD – PISA 2018 (v roku 2012 472 bodov),
-dosiahnuť, aby najmenej 40% ľudí vo veku 30 – 34 rokov malo ukončené vysokoškolské
alebo ekvivalentné vzdelanie (v roku 2011 23,4 %),
-udržať podiel ľudí, ktorí predčasne ukončujú školskú dochádzku, pod 6 % do roku 2020 (v
roku 2013, to bolo 6,3 %),
-zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov na 72 % do roku 2020 (zo 65
% v rokoch 2011 a 2012),
-znížiť podiel populácie ohrozenej chudobou a sociálnym vylúčením na 17,2 % do roku 2020
(z 20,5 % v roku 2012).

Opis základných prioritných osí Operačného programu Ľudské zdroje na programové
obdobie 2014 – 2020:
- Prioritná os 1: Vzdelávanie
Investičná priorita 1.1: Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a
odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie
systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom
mechanizmov na predvídanie zručností, úpravy učebných plánov, vytvárania a rozvoja
systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a odborného
vzdelávania
Cieľ1.1.1: Zvýšiť kvalitu vzdelávania na ZŠ a SŠ reflektujúc potreby trhu práce s dôrazom na
podporu odborného vzdelávania a prípravy
Investičná priorita 1.2: Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky
vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovanie
vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov
vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania
nadobudnutých kompetencií
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Cieľ1.2.1: Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj
kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie
Cieľ1.2.2: Zlepšiť profesijné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov na
všetkých stupňoch škôl vrátane prípravy na povolanie pedagóga
Prioritná os 2: Zamestnanosť
Investičná priorita 2.1: Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k
zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce,
ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily
Cieľ2.1.1: Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a riešiť nezamestnanosť s osobitným
dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne
postihnuté osoby
Cieľ2.1.2: Zvýšiť zamestnanosť podporou tvorby pracovných miest, mobility pre získanie
zamestnania, adaptability zamestnancov a podnikov, podporou udržateľnej samostatnej
zárobkovej činnosti, začínajúcich podnikov a poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych
aktivít vo vidieckych oblastiach
Investičná priorita 2.2 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú
zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane
mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít,
vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí
Cieľ2.2.1: Zvýšiť zamestnanosť a účasť mladých ľudí, najmä NEET, na trhu práce
Investičná priorita 2.3: Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane v
oblasti prístupu k zamestnaniu, kariérnemu postupu, zosúladenia pracovného a súkromného
života a presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu
Cieľ2.3.1: Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť
zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien
Cieľ2.3.2: Znížiť horizontálnu a vertikálnu rodovú segregáciu na pracovnom trhu a v príprave
na povolanie
Investičná priorita 2.4: Modernizácia inštitúcií trhu práce, ako sú verejné a súkromné služby
zamestnanosti, zlepšenie prispôsobenia sa potrebám trhu práce, vrátane opatrení
zameraných na zlepšenie nadnárodnej pracovnej mobility, ako aj programov mobility a lepšej
spolupráce medzi inštitúciami a príslušnými zainteresovanými stranami
Cieľ2.4.1: Zvýšiť kvalitu a kapacity verejných služieb zamestnanosti na zodpovedajúcu
úroveň v nadväznosti na meniace sa potreby a požiadavky trhu práce, nadnárodnú pracovnú
mobilitu, a zvýšiť účasť partnerov a súkromných služieb zamestnanosti na riešení problémov
v oblasti zamestnanosti
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- Prioritná os 3: Sociálne začlenenie
Investičná priorita 3.1: Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a
aktívnu účasť a zlepšenie zamestnanosti
Cieľ3.1.1: Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti
Cieľ3.1.2: Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
Investičná priorita 3.2: Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a
kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného
záujmu
Cieľ3.2.1: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Cieľ3.2.2: Zlepšenie dostupnosti ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom
štandardizácie klinických postupov a postupov pre výkon prevencie
- Prioritná os 4: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Investičná priorita 4.1: Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú
Rómovia
Cieľ4.1.1: Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov MRK na všetkých stupňoch vzdelávania s
dôrazom na predprimárne vzdelávanie
Cieľ4.1.2: Znížiť mieru nezamestnanosti rómskych mužov a žien
Cieľ4.1.3: Podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane
preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a k zlepšeniu štandardov hygieny
bývania
- Prioritná os 5: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít
Investičná priorita 5.1: Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie
zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach
Cieľ5.1.1: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania
Cieľ5.1.2: Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v
ranom detstve
Cieľ5.1.3: Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre

Investičná priorita 5.2 Poskytovanie podpory sociálnym podnikom
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Cieľ5.2.1: Zvýšiť mieru zamestnanosti MRK v subjektoch sociálnej ekonomiky v územiach s
prítomnosťou MRK

Globálnym cieľom OP KŽP je podporiť trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných
zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a
podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.
Opis základných prioritných osí Operačného programu Kvalita životného prostredia na
obdobie 2014 – 2020:
- Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita 1 Prioritnej osi 1: Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s
cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské
štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek
Špecifický cieľ: Zabezpečiť nakladanie s odpadmi v súlade s hierarchiou odpadového
hospodárstva a za účelom plnenia požiadaviek environmentálneho acquis
Investičná priorita 2 Prioritnej osi 1: Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom
splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty
špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek
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Cieľ1: Podporiť zabezpečenie plnenia predvstupových záväzkov SR voči EÚ v oblasti
čistenia a odvádzania komunálnych odpadových vôd
Cieľ2: Podpora zabezpečenia dostatočného množstva bezpečnej pitnej vody pre
obyvateľstvo SR z verejných vodovodov
Cieľ3: Dosiahnutie potrebného stupňa sledovania a monitorovania vôd a vodných útvarov,
ktorým sa zabezpečí vytvorenie a nastavenie podmienok pre opatrenia vedúce k dosiahnutiu
dobrého ekologického stavu a potenciálu podzemných a povrchových vôd a vodných útvarov
Investičná priorita 3 Prioritnej osi 1: Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora
ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej
infraštruktúry
Cieľ1: Zabezpečiť podmienky pre zachovanie biologickej diverzity a zlepšenie stavu
ekosystémov v krajine
Investičná priorita 4 Prioritnej osi 1: Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia,
revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane
oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení
na zníženie hluku
Cieľ1: Znížiť znečisťovanie ovzdušia a zlepšiť jeho kvalitu
Cieľ2: Zabezpečiť sanáciu environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v
opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)
- Prioritná os 2: Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu
pred povodňami
Investičná priorita 1 Prioritnej osi 2: Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy
vrátane ekosystémových prístupov
Cieľ1: Zmierniť negatívne dôsledky zmeny klímy realizáciou adaptačných opatrení, najmä
preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami
Cieľ2: Zlepšiť účinnosť sanácie, revitalizácie a zabezpečenia úložísk ťažobného odpadu
- Prioritná os 3: Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti
mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
Investičná priorita 1 Prioritnej osi 3: Podpora investícií na riešenie osobitných rizík,
zabezpečiť predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof
Cieľ1: Zvýšiť úroveň pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených
zmenou klímy
Cieľ2: Zvýšiť účinnosť preventívnych a adaptačných
environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení)

opatrení

na

elimináciu
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Cieľ3: Zvýšiť efektívnosť komplexného manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených
zmenou klímy
- Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita 1 Prioritnej osi 4: Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných
zdrojov
Cieľ1: Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe
Investičná priorita 2 Prioritnej osi 4: Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z
obnoviteľných zdrojov v podnikoch
Cieľ1: Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch
Investičná priorita 3 Prioritnej osi 4: Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného
riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach,
vrátane verejných budov a v sektore bývania
Cieľ1: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Investičná priorita 4 Prioritnej osi 4: Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území,
najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a
adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy
Cieľ1: Podpora energetickej efektívnosti, využívania OZE a znižovania emisií skleníkových
plynov prostredníctvom poradenstva, informovanosti a monitorovania
Cieľ2: Podpora energetickej efektívnosti, využívania OZE a znižovania emisií skleníkových
plynov prostredníctvom regionálnych a lokálnych akčných plánov udržateľnej energetiky a
rozvoja energetických služieb
Investičná priorita 5 Prioritnej osi 4: Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby
tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple
Cieľ1: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na
dopyte po využiteľnom teple
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SWOT ANALÝZA OBCE BYSTRÉ
Nasledujúce SWOT analýzy sa zameriavajú na silné, slabé stránky, príležitosti a riziká
prioritných rozvojových oblastí. Na ich základe budú formulované hlavné rozvojové ciele.
Analýza SWOT
Sledovať a vyhodnocovať vývojové trendy v regióne v neustále sa meniacom vonkajšom
prostredí, identifikovať trend sociálno-ekonomického rozvoja, alebo smer vývoja ako
príležitosť alebo hrozbu, je v súčasnosti pre obec Bystré nevyhnutnosť. To, čo sa na prvý
pohľad zdá ako príležitosť, ňou vo vzťahu k zdrojom obce, kultúre, ľudským zdrojom,
životnému prostrediu a hospodárstvu, uplatňovanej stratégii vôbec nemusí byť.
Nástrojom pre celkovú analýzu vonkajších a vnútorných činiteľov je SWOT analýza.
Predstavuje kombináciu dvoch analýz, S - W a O - T. Účelom SWOT analýzy je posúdenie
vnútorných predpokladov podniku k uskutočneniu určitého rozvojového zámeru a podrobenie
rozboru i vonkajších príležitostí a obmedzení určované potrebami obyvateľov a subjektov
v rámci obce. Na jej základe môže obec prikročiť k formulácii špecifických cieľov.
Schéma SWOT analýzy:
1.
2.
…
10
1.
2.
…
10.

O - príležitosti

1.
2.
…
10.

T - hrozby
1.
1.
2.
2.
…
…
10.
10.
SO – využiť silné stránky na získanie konkurenčnej výhody
WO – prekonať slabiny využitím príležitostí
SW – využiť silné stránky na čelenie hrozbám
WT – minimalizovať náklady a čeliť hrozbám

S - silné stránky

Stratégia SO

Stratégia ST

1.
2.
…
10.
1.
2.
…
10.
1.
2.
…
10.

W - slabé stránky

Stratégia WO

Stratégia WT

Analýza príležitostí a rizík - O-T
O – T analýza umožňuje rozlíšiť atraktívne príležitosti v obci, ktorá skrýva potenciál územia a
ktoré môžu mestu priniesť výhody pri dosahovaní vyváženého rastu. Súčasne tiež nabáda
k zamysleniu nad problémami, s ktorými bude obec riešiť v rámci Integrovanej stratégie.
Znamená to teda, že obec musí sledovať významné sily makroprostredia (demografické,
ekonomické, technologické, politické, legislatívne, sociálne a kultúrne) a tiež tých účastníkov
mikroprostredia, ktorí ovplyvňujú jej schopnosť dosiahnuť v regióne prospech (neziskové
organizácie, orgány miestnych samospráv, podnikateľské subjekty, miestni aktéri a
verejnosť). Príležitosti sú posudzované z hľadiska ich atraktívnosti a pravdepodobnosti
úspechu. Pravdepodobnosť, že obec dosiahne úspech pri ekonomickom raste, nezávisí len
od jej konkurenčnej sily, oproti konkurenčným regiónom, ale aj od toho či je táto sila
v porovnaní s konkurenciou väčšia. V rámci analýzy SWOT sa obec koncentruje na
identifikáciu potenciálnych príležitostí – existencia stabilného hospodárskeho prostredia,
kvalitné životné prostredie, prírodný potenciál, historicko-kultúrne hodnoty, rozvinutá sieť
inštitúcií verejných služieb, objekty cestovného ruchu. Kvadrant 1 pozostáva z príležitosti
ponúkajúcich najvyšší úžitok pre obec, preto by sa mal manažment obce sústrediť na tieto
aktivity.
31

Naopak, príležitosti v kvadrante 4 sú buď príliš malé, alebo ich obec nebude vedieť
dostatočne využiť. Príležitosti v kvadrante 2 a 3 sú zaujímavé len v prípade, že existuje
možnosť zvýšenia ich atraktívnosti alebo pravdepodobnosti úspechu.

vysoká

Matica príležitostí

Matica rizík

Pravdepodobnosť
úspechu

Pravdepodobnosť
nastatia

vysoká

nízka

1

2

Atraktívnosť

vysoká

nízka

vysoká

1

2

nízka

3

4

Vážnosť
nízka

3

4

Riziká sú klasifikované z hľadiska ich vážnosti a pravdepodobnosti výskytu. Pri analýze
okolia z hľadiska možných hrozieb je potrebné zamerať sa na potenciálne hrozby. Riziká z
1. kvadrantu môžu obec vážne zraniť, preto treba pripraviť plán strategických aktivít, keďže
pravdepodobnosť ohrozenia je vysoká. Riziká v 2. a 3. kvadrante treba podrobiť dôkladnému
skúmaniu v prípade, ak sa stávajú kritickými, netreba však zostavenie plánu eventuálnych
alternatív. Riziká v 4. kvadrante sú malé a väčšinou ich možno ignorovať. Spojením hlavných
príležitostí a rizík, ktoré ovplyvňujú rozvoj obce, sa stratégovia snažia zistiť mieru celkovej
atraktívnosti trhu. Existujú štyri možnosti:
- ideálny rozvoj, ktorý sa vyznačuje mnohými príležitosťami, ale iba niekoľkými (ak vôbec
nejakými) rizikami
- špekulatívny rozvoj, vyznačujúce sa vysokými príležitosťami i vysokými rizikami
- zrelý rozvoj, vyznačuje sa nízkymi príležitosťami i nízkymi rizikami
- problémový rozvoj, má nízke príležitosti, ale vysoké riziká.
Externé prostredie vytvára nielen príležitosti, ale prezentuje aj sériu rizík. Riziko je výzva,
poukazuje na nevýhodný trend vývoja vo vonkajšom prostredí, ktorý v prípade pasívnej
reakcie zo strany podniku ohrozí jeho trhovú pozíciu.
Analýza silných a slabých stránok – S-W analýza
Hodnotenie vplyvu vonkajších činiteľov, vykonávané so zámerom stanoviť ciele obce, musí
byť doplnené rozborom vnútorných činiteľov. Viaceré regióny aj dnes poznajú príležitosti,
ktoré im potenciál ponúka, avšak chýba im schopnosť ich využiť. Na základe analýzy silných
a slabých stránok vie obec stanoviť, čo je z hľadiska súčasnej a očakávanej situácie
rozumné konať. Za dôležité znaky konkurenčnej sily obce sa považuje – kvalitné ľudské
zdroje, rozvinuté podnikateľské prostredie, dobrý prírodný potenciál, výhodná poloha
a dopravná dostupnosť, a iné.. Za dôležité znaky konkurenčnej slabosti sa považuje –
strácanie pozície voči konkurenčným regiónom, nedostatok finančných zdrojov na rozvoj,
klesajúca demografická krivka, vysoká nezamestnanosť, zlý technický stav základnej
infraštruktúry a i. Pri hodnotení silných a slabých stránok je potrebné každý faktor
odstupňovať podľa dôležitosti ( rozhodujúca silná stránka, marginálna silná stránka,
neutrálny faktor, rozhodujúca slabá stránka, marginálna slabá stránka ) a podľa intenzity jeho
vplyvu - výkonu ( vysoký, stredný, nízky ). Výsledok spojenia stupňa výkonu a dôležitosti
predstavuje štyri možné alternatívy:
Matica výkonu a dôležitosti
Výkon
Vysoký

nízky

vysoká

1 Sústrediť snahu

2 Udržať snahu

nízka

3 Nízka priorita

4 Možné nadmerné investovanie

Dôležitosť
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Kvadrant 1 pozostáva z oblastí, ktoré sú dôležité, ale v ktorých obec momentálne
vykazuje slabý výkon, preto sa musí sústrediť na posilnenie týchto oblastí. Kvadrant 2
pozostáva z oblastí, v ktorých je síce obec úspešné, ale do budúcnosti si musí túto
úspešnosť udržať. Kvadrant 3 tvoria oblasti, ktoré nie sú dôležité, zdokonalenia v tomto
kvadrante majú nízku prioritu. V kvadrante 4 nie sú dôležité oblasti, pričom rozvoj
a snaha sú zbytočne silné. Na základe tejto analýzy je zrejmé, že silné stránky sa
nemusia vždy pretransformovať do konkurenčnej výhody obce. Dôvodov, prečo je to tak,
je niekoľko, pričom obyvateľmi najčastejšie vnímaná nízka dôležitosť poskytovaných
služieb a bodov rozvoja. Identifikácia silných miest obce je možná len na základe
porovnania s ich hlavnými konkurentmi
v regióne. Ani sústredenie sa na
prekonanie všetkých slabých stránok nemusí priniesť očakávaný efekt, pretože náklady
potrebné na ich transformovanie do silnej stránky sa nemusia vrátiť. Pozornosť treba
venovať príležitostiam, v ktorých má obec najviac silných stránok, alebo oblastiam,
v ktorých sa vzhľadom na veľkú príležitosť a potenciálnu návratnosť investícii ukazuje
efektívne vytvorenie nových silných stránok. Príklady z praxe uvádzajú, že i málo
rozvinutý región má popri slabých miestach aj silné miesta, ktoré pokiaľ dokáže správne
identifikovať a využiť, vytvárajú predpoklady pre trvalý a vyrovnaný sociálno-ekonomický
rozvoj. Nasledujúce grafy prezentujú pohľad obyvateľov a poslancov na silné a slabé
stránky obce Bystré a kvalitu života v obci.

SWOT analýza rozvojového potenciálu a ekonomickej situácie
Silné stránky

Slabé stránky

➢ Voľné stavebné pozemky

➢

s podnikaním

➢ Dostatok flexibilnej pracovnej sily
➢ Dobrá dopravná infraštruktúra s požadovanou

➢

➢

➢

využiteľnosť

➢ Vhodný potenciál a záujem o využívanie
➢

➢ Rôznorodá štruktúra hospodárstva s vysokým
potenciálom pre spoluprácu s inými
podnikateľmi
➢ Vhodné podmienky pre chov hospodárskych

Absencia alternatívnych foriem
vzdelávania obyvateľov

➢ Záujem o ekologické hospodárstvo
➢ Cestná sieť s napojením na susedné štáty

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy
pozemkov a tým ich problematická

➢ Riešenie integrácie rómskej komunity

obnoviteľných zdrojov energie

Nedostatok finančných zdrojov na
financovanie aktivít v regióne

➢ Tradícia a možnosť podnikania
v poľnohospodárstve

Rastúci počet nízkokvalifikovanej
pracovnej sily

dostupnosťou
➢ Existencia vhodných priestorov na podnikanie

Skoro žiadne skúsenosti obyvateľov

➢

Rastúca skupina obyvateľstva
nachádzajúca sa na hranici chudoby

➢

Vysoký podiel marginálnych skupín

➢

Vysoká miera sociálne odkázaných
Rómov

zvierat
➢ Vhodná geografická poloha pre rýchlorastúce
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dreviny s možnosťou ich využitia pre
alternatívne zdroje energie
➢ Klesajúci trend miery nezamestnanosti
➢ Dobré informačno – technické vybavenie obce
z hľadiska možnosti informovania obyvateľov
➢ Vysoký počet živnostníkov so zameraním na
podnikanie v oblasti služieb
Príležitosti

Ohrozenia

➢ Podpora rozvoja podnikania

➢

Útlm rozvoja podnikania

➢ Prenájom obecných priestorov na podnikanie

➢

Zhoršujúca sa ekonomická situácia tak

➢ Možnosť kooperácie s blízkymi obcami

v regióne ako aj v rámci celej

➢ Možnosti čerpania prostriedkov z grantov

Slovenskej republiky

Európskej Únie
➢ Zvýšenie kvalifikácie pracovnej sily

➢

Nízka konkurencieschopnosť

➢

Odchod kvalifikovanej pracovnej sily do
zahraničia

➢ Podpora malého a stredného podnikania
➢ Vytváranie partnerstiev v rámci štátnej správy
a samosprávy, tak vzdelávacích ako aj

➢

Prehlbovanie regionálnych disparít

➢

Predražovanie potravín

kultúrnych inštitúcii
➢ Zvýšenie výroby produktov s vyššou pridanou ➢
hodnotou

u maloobchodných predajcov
Stagnácia v už nadviazanej lokálnej aj
cezhraničnej spolupráce
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SWOT analýza vzdelávania, kultúry a športu

Silné stránky

Slabé stránky

➢ Ľudové zvyky a tradície

➢ Nízka vzdelanostná úroveň
obyvateľstva

➢ Vhodné priestory na ďalší rozvoj športovísk
➢ Pozitívny vývoj vzdelanostnej štruktúry

➢ Vandalizmus a záškolátstvo

➢ Pravidelné kultúrne akcie

➢ Nízky podiel obyvateľstva so záujmom
na celoživotnom vzdelávaní

➢ Silné folklórne zázemie
➢ Koncepcia riešenia integrácie rómskej komunity

➢ Nedostatočná vzdelanostná úroveň
rómskej komunity

➢ Kultúrno – historický potenciál regiónu
➢ Existencia vzdelávacích inštitúcií pre výchovu

➢ Nedostatočné vzdelávanie v oblasti
služieb poskytovaných obyvateľom

a vzdelávanie kvalifikovanej pracovnej sily
v rámci regiónu
➢ Zariadenia pre mimoškolské aktivity detí

➢ Zlý technický stav budov
➢ Nedostatočné vybavenie školskými
pomôckami a vysoké prevádzkové

➢ Vysoká aktivita spolkov, zborov, súborov,

náklady

záujmových združení a organizácií formujúcich
kultúrny život

➢ Nízka úroveň kultúrneho vyžitia
➢ Neexistencia projektov na rozvoj obce
po kultúrnej a spoločenskej stránke
➢ Záporný vzťah obyvateľov k aktivitám,
ktoré narušujú ich pokoj
➢ Nezáujem podnikateľských subjektov o
podporu športu
➢ Nedostatok peňazí na rozvoj kultúry a
športu
➢ Poddimenzované školstvo

Príležitosti

Ohrozenia

➢ Podpora podujatí a záujmových aktivít v obci

➢

praktickú výučbu

➢ Možnosť financovania vzdelávacích aktivít
prostredníctvom prostriedkov z fondov Európskej

➢

únie
➢ Možnosť rozvoja tradičných ľudových remesiel
a kultúrneho dedičstva obce
➢ Podpora a vytváranie partnerstiev

Izolácia vzdelávania s prepojením na

Odchod kvalifikovanej pracovnej sily
do zahraničia

➢

Nedostatočné prepojenie medzi
vzdelaním a potrebami súčasného
trhu práce
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➢ Spolupráca s inými obcami

➢

Pokles a strata súkromných investícií
v oblasti kultúry a športu

➢ Cez projekty a granty získať finančné prostriedky
na modernizáciu vybavenia škôl a zníženia

➢

Slabá motivácia učiteľov

nákladov na prevádzku

➢

Vplyv iných konzumných kultúr a

➢ Rozvoj športu a hľadanie sponzorov

negatívnych javov na mládež

➢ Podpora záujmu mladých ľudí o tradičné športy aj

➢

nové športy

Hospodársky pokles s možným
odsťahovaním sa rodín za prácou

➢

Vysoké prevádzkové náklady

➢

Nezáujem občanov o život v obci

SWOT analýza občianskej vybavenosti, sociálnej a zdravotnej vybavenosti
Silné stránky

Slabé stránky

➢ Dobrá dopravná dostupnosť obce

➢ Vysoká miera rizika chudoby a sociálneho

vzhľadom na dostupnosť susedných

vylúčenia predovšetkým rizikových skupín

miest a aj do susedných štátov

s dôrazom na rómsku komunitu

➢ Blízkosť medzinárodných letísk

➢ Disparity medzi mestom a vidiekom

➢ Vhodnosť objektov na využitie v rámci

➢ Nedostatočná technická infraštruktúra

podnikateľských aktivít
➢ Dostatočné množstvo zdrojov pitnej
vody
➢ V obci sú nehnuteľnosti vhodné na novú
výstavbu, nadstavby a rekonštrukcie pre
účely bývania
➢ Existujúce zdravotné zariadenie
➢ Vzdelaní sociálni a komunitní pracovníci
➢ Dobrý zdravotný stav obyvateľov
➢ Potenciál množstva objektov, ktoré sa
dajú využiť v rámci riešenia problémov
v sociálnych službách
➢ Kvalitný bytový fond
➢ Realizácia koncepcie problematiky

➢ Nedostatok finančných zdrojov
➢ Chýbajúce cestné zabezpečenie
➢ Mladé rodiny s nízkym príjmom
➢ Nízka vzdelanostná úroveň a koncentrácia
obyvateľov vyžadujúcich osobitnú pozornosť
➢ Zdravotnícke zariadenia vyžadujú rekonštrukciu,
údržbu, dovybavenosť a centralizáciu
➢ Nedostačujúci model financovania zdravotného
systému a poisťovníctva
➢ Predsudky občanov pri poskytovaní sociálnej
pomoci
➢ Chýbajúce projekty soc. služieb a pomoci
➢ Slabá informovanosť obyvateľstva
➢ Neangažovanosť predstaviteľov komunít

rómskeho etnika ako celku
➢ Existujúci fond zdravotných pracovníkov
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Príležitosti

Ohrozenia

➢ Možnosť financovania potrebných

➢ chátranie obecného majetku

zlepšení v sociálnej oblasti
z prostriedkov Európskej Únie
➢ Rozvoj komunikačných a informačných

➢ nízka konkurencieschopnosť obce
➢ nemotivujúca sociálna sieť
➢ pasívne zotrvávanie nezamestnaných

technológií

v sociálnej sieti z dôvodu veľkého množstva

➢ Zlepšenie štandardu a poskytovania
zdravotnej starostlivosti
➢ Existujúca podpora štátu /dotácie ap./
➢ Nevyužité stavebné kapacity

dlhodobo nezamestnaných
➢ Zvyšujúca sa nezamestnanosť
➢ Nedostatky v legislatíve
➢ Nedostatočná spolupráca miest a obcí pri

➢ Podpora EÚ

využívaní podpory EÚ

➢ Modernizácia zdravotného strediska

➢ Chátrajúci bytový fond

➢ Osvetou za zdravý životný štýl

➢ Zhoršujúca sa životná úroveň

➢ Možnosť využiť ľudský potenciál

➢ Narastajúca apatia, netolerantnosť

➢ Rozvoj sociálnej starostlivosti

➢ Narastajúci alkoholizmus, toxikománia a
úžerníctvo
➢ Nezáujem polície – slabé ohodnotenie

SWOT analýza environmentu a cestovného ruchu
Silné stránky

Slabé stránky

➢ Vzrastajúci záujem o ekologické hospodárstvo

➢ Nedostatočné využívanie prírodných

s dôrazom na pestovanie bio plodín

zdrojov na výrobu elektrickej energie

➢ Záujem o obnoviteľné zdroje energie

➢ Nedostatok finančných zdrojov

➢ Príťažlivá krajina

➢ Nedostatočné povedomie verejnosti

➢ Historický charakter obce
➢ Propagácia cez web stránku
➢ Stravovanie
➢ Výborný potenciál pre zavedenie bio energie
➢ Dostatok kvalitných informačných zdrojov
o životnom prostredí
➢ Vytvorené podmienky pre separáciu odpadu
➢ Dobré prírodné dispozície regiónu
➢ Existujúce oblasti cestovného ruchu v blízkom
regióne

a nezáujem o ekologické problémy
➢ Nedostatočné využívanie
alternatívnych zdrojov energie
➢ Existencia lokálnych zdrojov
znečistenia životného prostredia
➢ Malé skúsenosti obyvateľov
s podnikaním
➢ Nedostatočná koordinácia, marketing
a propagácia CR
➢ Nízka kvalita základných
a doplnkových služieb CR
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➢ Dostatok udržiavaných turistických trás, cyklotrás

➢ Chýbajúca komplexná ponuka služieb
a produktov CR v regióne pre rôzne

➢ Voľná a flexibilná pracovná sila

cieľové skupiny

➢ Dostatok pracovných síl na vidieku aj pre rozvoj
CR

➢ Neochota spolupráce: podnikatelia obce - iní

➢ Dobré podmienky pre poľovníctvo a rybárstvo

➢ Nedostatočná propagácia
➢ Neexistencia Info - centra
➢ Nízke využívanie moderných
technológií
➢ Nedostatočné základné služby pre
turistov
➢ Chýba ubytovanie na súkromí,
turistická ubytovňa, kemping
➢ Málo podujatí pre návštevníkov
➢ Chýbajú verejne prístupné športoviská
pre návštevníkov
➢ Chýba komplexná ponuka programov
na trávenie voľného času
Príležitosti

Ohrozenia

➢ Možnosť čerpania financií z prostriedkov

➢

Európskej únie

Zhoršovanie stavu v oblasti životného
prostredia

➢ Využívanie netradičných zdrojov energie

➢

Hrozba erózie pôdy

➢ Cezhraničná spolupráca v oblasti ochrany krajiny

➢

Nízka vymožiteľnosť práva v oblasti

a cestovného ruchu
➢ Vzdelávanie a pôsobenie ekologických

ochrany životného prostredia
➢

neziskových organizácií

Poškodenie prírodného lesného
bohatstva nevhodným hospodárením

➢ Podpora zaujímavých akcií v regióne

➢

Rast konkurencie iných obcí

➢ Sledovanie rozvojových trendov v cestovnom

➢

Strata atraktivity územia

➢

Nerozvíjanie marketingu územia

ruchu
➢ Prírodný potenciál

a úrovne poskytovaných služieb

➢ Zameranie sa na agroturistiku a vidiecky cestovný

cestovného ruchu

ruch

➢

tvorbu propagačných materiálov

➢ Spolupráca v rámci regiónu
➢ Spolupráca so susediacimi regiónmi

zvyšovanie vstupných nákladov pre

➢

Nepriaznivá politika štátu v oblasti
podpory CR
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➢ Vybudovanie cyklotrasy

Nezáujem občanov o CR ako formu

➢

živobytia

➢ Nevyužité objekty v obci a okolí možnosť získania
financií na základe projektov cez využitie

➢

Neochota spolupracovať

programov štátu a Európskej únie

➢

Nedostatok peňazí na rozvoj CR

SWOT analýza technická a dopravná infraštruktúra
Silné stránky

Slabé stránky

➢ Poloha obce je na medzinárodnom ťahu

➢

Veľká dĺžka miestnych komunikácií

➢ Existujúca železničná trať

➢

Nedostatok parkovacích miest a ich
poloha

➢ Vybudovaná telekomunikačná sieť
➢ Zriadená internetová stránka obce

➢

Rozsiahly a členitý kataster

➢ Rozsiahla elektrická sieť

➢

Potreba zmodernizovania elektrickej
siete

➢ Existujúci rozvod zemného plynu
➢ Existujúce rozsiahle verejné osvetlenie

➢

Nedostatočná hustota osvetľovacích
bodov

Príležitosti

Ohrozenia

➢ nové moderné technológie

➢

➢ Vyriešenie dopravy a parkovania v centre obce ➢

➢

Legislatívne zatriedenie ciest – prísne
normy

systémov
➢ Vybudovanie regenerácie centier sídiel

Nedostatočný systém financovania
cestného hospodárstva

➢ Dostupnosť účinnejších osvetľovacích telies
➢ Štátna podpora kamerových bezpečnostných

Stagnujúci hospodársky rozvoj

➢

Neadekvátne zvyšovanie
prevádzkových nákladov

➢ Vybudovať kanalizáciu a napojenie
na existujúcu vetvu – rodinné domy za Gatrom ➢

Nízky ekonomický potenciál
obyvateľstva

➢ Vybudovanie regenerácie centier sídiel
➢

Rast ceny elektrickej energie
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Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja
Kľúčové disparity
- Starnúca populácia
- Málo pracovných príležitostí a nízke príjmy obyvateľov
- Vysoká miera nezamestnanosti
- Nevyhovujúci technický stav budovy obecného úradu a budovy kultúrneho domu
- Absencia verejného parku v obci
- Absencia kvalitného verejného detského ihriska v obci
- Nevyužívanie kultúrneho a prírodného potenciálu obce v oblasti cestovného ruchu pre
vytváranie turistických produktov a služieb – zaostávanie za ostatnými obcami v okolí
- Nízka úroveň kvality verejnej infraštruktúry a služieb (absencia športového centra pre
verejnosť, absencia telocvične pri ZŠ)
- Nízka kvalita miestnych komunikácií
- Nedostatočná kvalita ľudských zdrojov a spoločenského života
- Nízka kvalita základných a doplnkových služieb CR a vidieckeho turizmu
Hlavné faktory rozvoja
- Využitie výhodných polohových a prírodných podmienok obce
- Bohatý prírodný, kultúrny a historický potenciál pre rozvoj cestovného ruchu
- Zvýšenie atraktivity územia obce
- Nárast počtu nových pracovných príležitostí a zvýšenie príjmov obyvateľstva
- Skvalitnenie životného prostredia – rozšírenie a revitalizácia verejnej zelene
- Zachovanie kultúrno-historického dedičstva
- Vybudovanie centrálneho parku pri kultúrnom dome
- Zvýšenie dostupnosti sociálnych služieb zriadením domova dôchodcov, denného
stacionára
- Vytvorenie podmienok pre poskytovanie kvalitnejších verejných služieb
- Rozvoj ľudských zdrojov a spoločenského života
- Fondy EU a národné zdroje na podporu hospodárskeho rozvoja obce a podporu
podnikateľov
- Trendy v cestovnom ruchu – zvýšený záujem o vidiecku turistiku a agroturistiku, aktívny
cestovný ruch, krátkodobé pobyty
- Budovanie cyklistických chodníkov
- Vytvorené podmienky pre separáciu a likvidáciu odpadov
- Plánované zabezpečenie ekologického vykurovania budovy materskej školy a základnej
školy
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Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jeho vnútorných
špecifík a určí hlavné ciele a priority rozvoja obce pri rešpektovaní princípov regionálnej
politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia.
Pri spracovaní tohto dokumentu boli plne akceptované najvýznamnejšie rozvojové
dokumenty týkajúce sa územia obce – Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky
2014-2020, ako aj s Národná stratégia regionálneho rozvoja SR (schválený uznesením
Vlády SR č. 222 zo 14. mája 2014), Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS
2001), Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na
roky 2009-2015, Územný plán Prešovského samosprávneho kraja, Regionálna inovačná
stratégia Prešovského samosprávneho kraja, ako aj zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja.
Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja definuje Program rozvoja obce
nasledovne v § 8:
Program rozvoja obce
(1) Program rozvoja obce je strednodobý rozvojový
dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej
stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného
celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti
územnoplánovacej dokumentácie obce.
(2) Vypracovanie programu rozvoja obce zabezpečuje obec pri uplatnení partnerstva.
(3) Program rozvoja obce pozostáva z analyticko-strategickej časti a programovej časti.
(4) Analyticko-strategická časť obsahuje najmä
a) súhrnnú geografickú, kultúrno-historickú a sociálno-ekonomickú charakteristiku obce a
charakteristiku stavu vybavenosti a obsluhy územia obce,
b) hodnotenie a analýzu hospodárskej situácie, sociálnej situácie, environmentálnej situácie
a situácie v oblasti kultúry a vybavenosti a obsluhy územia obce,
c) analýzu väzieb strategických dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja s územím obce,
d) určenie rozvojového potenciálu a limitov rozvoja územia obce, definovanie podmienok
udržateľného rozvoja obce,
e) stratégiu rozvoja obce, pri zohľadnení jej vnútorných špecifík, ktorá určí hlavné smery,
priority a ciele rozvoja obce,
f) analýzu finančných potrieb a možností financovania programu rozvoja obce.
(5) Programová časť obsahuje najmä
a) zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce,
b) inštitucionálne zabezpečenie a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja
obce,
c) finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej
stránky realizácie programu rozvoja obce,
d) systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením
merateľných ukazovateľov,
e) časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce.
(6) Aktualizácia programu rozvoja obce sa vypracúva podľa potreby.
(7) Program rozvoja obce a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
(8) Schválenie programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej
spracovanie vyžaduje osobitný predpis,8) je podmienkou na predloženie žiadosti obce o
poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4
ods. 2.
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Pôsobnosť obcí pri podpore regionálneho rozvoja zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja definuje nasledovne v § 12:
Obec vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja
a) analyzuje a hodnotí úroveň rozvoja svojho územia a jeho častí, zabezpečuje jeho trvalo
udržateľný hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a územný rozvoj,
b) zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu rozvoja obce, pravidelne ho
monitoruje a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie, zabezpečuje súlad programu rozvoja
obce s územnoplánovacou dokumentáciou, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis,
c) spolupracuje s vyšším územným celkom, na území ktorého sa obec nachádza, na
príprave a realizácii programu rozvoja vyššieho územného celku a na účely evidencie
poskytuje vyššiemu územnému celku program rozvoja obce,
d) podieľa sa na plnení úloh, ktoré súvisia so zameraním podpory regionálneho rozvoja
podľa § 3, v spolupráci s ministerstvom a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi, ktorí
sa nachádzajú na území obce,
e) vytvára podmienky na vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev,
f) spolupracuje s ďalšími obcami, regiónmi a územnými celkami alebo s orgánmi iných
štátov, ktoré plnia funkcie územnej samosprávy,
g) podporuje rozvoj podnikateľských aktivít potrebných na rozvoj obce.

Stratégia, priority a ciele Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014-2020
budú implementované prostredníctvom operačných programov v rámci jednotlivých cieľov
politiky EÚ. Program rozvoja obce Bystré zohľadňuje možnosti získavania zdrojov z
operačných programov na roky 2014-2020. Podľa cieľov politiky Európskej únie obec Bystré
leží v NUTS V regióne, ktorý nespadá pod kategórie rozvinutejšie regióny (HDP na obyvateľa
≥ 90% priemeru EÚ-27).
Európska územná spolupráca, v rámci ktorej pre riešené územie veľký význam má
cezhraničná spolupráca implementovaná prostredníctvom operačných programov Program
cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovenská republika 2014-2020, Program cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 a Program cezhraničnej
spolupráce Rakúska spolková republika – Slovenská republika 2014-2020.
Tento programový dokument plne zohľadňuje horizontálne priority, ktoré sú svojím
charakterom a vplyvmi prierezovými témami všetkých priorít a budú rešpektované pri
každom projekte/skupine projektov operačných programov, bez ohľadu na podporovanú
tému alebo územie.
Územné plánovanie
Územné plánovanie patrí k dôležitým nástrojom rozvoja sídiel. Územnoplánovacia
dokumentácia komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia,
zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú
stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.
Obstarávanie územných plánov v súlade s novelami stavebného zákona č. 50/1976 Zb. patrí
do kompetencie obcí. Územné plánovanie komplexne rieši funkčné využitie územia, jeho
cieľom je vytvárať predpoklady k súladu výstavby a iných činností ovplyvňujúcich rozvoj
obce.
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Obec Bystré má vypracovaný Územný plán obce.
Strategický program a akčný plán Programu rozvoja obce Bystré sú v súlade s globálnym
cieľom, strategickými cieľmi a prioritami Programu rozvoja Prešovského samosprávneho
kraja na roky 2015 - 2020:
1. Špecifický cieľ: Rozvoj podnikania
Cieľ1:
Do roku 2015 zvýšiť počet konkurencieschopných malých a stredných podnikov v
Prešovskom kraji medziročne o 5 % začínajúcich a existujúcich podnikateľov.
Opatrenie 1.1: Podporiť zavádzanie manažérskych systémov
Opatrenie 1.2: Podporiť zvyšovanie kvality poradenstva a expertízy pre začínajúcich a
existujúcich podnikateľov
Opatrenie 1.3: Podporiť spoločné služby pre podnikateľov
Cieľ2:
Do roku 2015 zlepšiť využívanie infraštruktúry zabezpečujúcej rozvoj podnikania a investícií
o 30 % voči roku 2007.
Opatrenie 2.1: Zlepšiť stav a podporiť budovanie infraštruktúry zabezpečujúcej rozvoj
podnikania a investícií
Opatrenie 2.2: Zlepšiť kvalitu manažmentu infraštruktúry zabezpečujúcej rozvoj podnikania a
investícií
Cieľ3:
Do roku 2015 zvýšiť využívanie inovácií, a výsledkov výskumu vývoja o 20 % voči roku 2007.
Opatrenie 3.1: Odborne pripraviť existujúcich a potenciálnych podnikateľov prostredníctvom
informačných, vzdelávacích a poradenských nástrojov a služieb
Opatrenie 3.2: Podporiť inovačné aktivity a technologické transfery s vyššou pridanou
hodnotou v podnikoch
Opatrenie 3.3: Podporiť rozvoj vedecko-výskumnej činnosti a využívanie získaných
poznatkov v podnikoch
Opatrenie 3.4: Podporiť tvorbu a fungovanie znalostných klastrov
Cieľ4:
Do roku 2011 vytvoriť mechanizmus pre zlepšenie rozvoja ekonomickej cezhraničnej
spolupráce.
Opatrenie 4.1: Vytvoriť cezhraničnú inštitucionálnu spoluprácu v oblasti podpory malého a
stredného podnikania
Opatrenie 4.2: Zabezpečiť výmenu relevantných informácií podporujúcich rozvoj
cezhraničnej spolupráce medzi podnikateľmi
Cieľ5:
Do roku 2015 zvýšiť podiel HDP vytvoreného na vidieku k celkovému HDP PSK o 10 %.
Opatrenie 5.1: Zlepšenie manažmentu rozvoja vidieka
Opatrenie 5.2: Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov na vidieku
Opatrenie 5.3: Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
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2. Špecifický cieľ: Zlepšenie základných služieb v obci
Cieľ1:
Do roku 2015 zaviesť na úrovni kraja fungujúci systém plánovania a koordinácie v oblasti
sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany a kurately.
Opatrenie 1.1: Zlepšenie odbornej pripravenosti dotknutých a zainteresovaných na plánovaní
sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany a kurately
Opatrenie 1.2: Vytvorenie mechanizmu na efektívny plánovací proces sociálnych služieb a
sociálno-právnej ochrany kurately
Cieľ2:
Zvýšiť kvalitu sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany a kurately na území kraja na
100% napĺňania štandardov.
Opatrenie 2.1: Zlepšenie podmienok na poskytovanie sociálnych služieb a sociálno-právnej
ochrany a kurately na úrovni regiónu
Opatrenie 2.2: Zlepšenie odbornej pripravenosti poskytovateľov sociálnych služieb a
sociálno-právnej ochrany a kurately
Opatrenie 2.3: Zlepšenie technického stavu objektov a materiálnej vybavenosti pre
poskytovanie sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany a kurately
3. Špecifický cieľ: Tvorba krajiny a protipovodňová ochrana
Cieľ1:
Zlepšiť ekologickú stabilitu krajiny prostredníctvom zvýšenia podielu katastrálnych území
sídiel so spracovanými a implementovanými dokumentáciami MÚSES na 50 % v roku 2015.
Opatrenie 1.1: Zlepšenie krajinnej štruktúry
Opatrenie 1.2: Zníženie plošnej a výmoľovej erózie
Opatrenie 1.3: Zlepšenie zdravotného stavu lesov
Opatrenie 1.4: Redukcia barierového pôsobenia urbanizácie

Cieľ2:
Do roku 2015 zvýšiť podiel protipovodňovej ochrany evidovaného územia ohrozeného
povodňami v Prešovskom kraji o 20 %.
Opatrenie 2.1: Obmedzenie urbanizácie v inundačných územiach
Opatrenie 2.2: Zvýšenie prevencie pred povodňami
Opatrenie 2.3: Zlepšenie činnosti pri povodňových situáciách
Opatrenie 2.4: Zvýšenie environmentálnej uvedomelosti a informovanosti obyvateľstva v
oblasti prevencie pred povodňami
4. Špecifický cieľ: Ochrana vôd
Cieľ1:
Dosiahnuť v Prešovskom kraji dobrý stav vôd vo všetkých povrchových tokoch do roku 2015.
Opatrenie 1.1: Zvýšenie podielu čistených odpadových vôd, zvýšenie kvality čistenej
odpadovej vody a dosiahnutie súladu s prijatými štandardami
Opatrenie 1.2: Zabezpečenie odvádzania a sekundárneho čistenia odpadových vôd a
dosiahnutie súladu s prijatými štandardmi
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Opatrenie 1.3: Zabezpečenie primeraného čistenia odpadových vo všetkých sídlach, v
ktorých je vybudovaná stoková sieť a dosiahnutie súladu s prijatými
štandardami
Opatrenie 1.4: Zabezpečenie čistenia a vypúšťania priemyselných odpadových vôd priamo
do recipientu, resp. do verejnej kanalizácie
Opatrenie 1.5: Uplatňovanie kódexu správnej poľnohospodárskej praxe a programu
poľnohospodárskych činností v zmysle platných právnych noriem
Opatrenie 1.6: Zamedzenie únikom znečistenia do povrchových a podzemných vôd
Cieľ2:
Do roku 2015 zabezpečiť dodávku zdravotne vyhovujúcej pitnej vody vo všetkých deficitných
oblastiach kraja.
Opatrenie 2.1: Zvýšenie počtu zásobovaných obyvateľov z verejných vodovodov
Opatrenie 2.2: Zvýšenie využívania kapacít už vybudovaných vodárenských systémov pri
dodržiavaní ich ekologických limitov
Opatrenie 2.3: Zabezpečenie racionálneho využívania vodárenských zdrojov
Cieľ3:
Do roku 2009 zaviesť systém podpory rozvoja a výstavby infraštruktúry na ochranu a
racionálne využívanie vôd zo strany PSK.
Opatrenie 3.1: Spracovanie potrebných štúdií a projektových dokumentácií
Opatrenie 3.2: Poskytovanie poradenstva a konzultácií mestám a obciam pri zabezpečovaní
technických, finančných a manažérskych záležitostí spojených s výstavbou
infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd
5. Špecifický cieľ: Využívanie obnoviteľných zdrojov energie
Cieľ1:
Do konca roku 2010 zaviesť systém energetického manažmentu a vytvoriť odbornotechnické predpoklady pre využívanie OZE.
Opatrenie 1.1: Zavedenie systém energetického riadenia objektov v správe PSK
Opatrenie 1.2: Zvýšenie odborných kapacít a povedomia v oblasti využívania OZE
Opatrenie 1.3: Spracovanie odborno-technickej dokumentácie
Cieľ2:
Do roku 2015 dosiahnuť v PSK 15 %-ný (35 TJ) podiel výroby tepla na vykurovanie a
prípravu teplej úžitkovej vody z obnoviteľných zdrojov energie (čo zodpovedá inštalovanému
hodinovému výkonu cca 6 – 8 MW).
Opatrenie 2.1: Zavedenie podporného mechanizmu pre stimuláciu využívania OZE
Opatrenie 2.2: Zavedenie využívania OZE v objektoch a zariadeniach v správe PSK
6. Špecifický cieľ: Zlepšenie manažmentu odpadového hospodárstva
Cieľ1:
Do roku 2015 zabezpečiť zhodnocovanie viacvrstvových obalov na území kraja na úrovni
50%.
Opatrenie 1.1: Zavedenie separovaného zberu pre viacvrstvové obaly na úrovni kraja
Opatrenie 1.2: Spracovanie viacvrstvových obalov na území kraja
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Cieľ2:
Do roku 2015 dosiahnuť 50%-ný podiel kompostovania, resp. iných technológií
zhodnocovania komunálnych biologicky rozložiteľných odpadov a znížiť množstvo biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov zneškodňovaných na skládkach o 20 %.
Opatrenie 2.1: Zvýšenie účinnosti separovaného zberu biologicky rozložiteľných odpadov v
mestách a obciach
Opatrenie 2.2: Zvýšenie účinnosti zhodnocovania bioodpadu
Cieľ3:
Eliminovať ohrozenie životného prostredia pri zneškodňovaní autovrakov do roku 2015.
Opatrenie 3.1: Koncepčné riešenie zneškodňovania autovrakov na úrovni kraja

Opatrenie 3.2: Podpora rozvoja podnikateľských aktivít v oblasti zneškodňovania autovrakov
7. Špecifický cieľ: Rozvoj dopravnej infraštruktúry
Cieľ1:
Do roku 2015 znížiť podiel havarijného a nevyhovujúceho stavu ciest v Prešovskom kraji o
20%, zlepšiť dopravnú prepojenosť a zvýšiť priepustnosť hlavných dopravných tepien v kraji.
Opatrenie 1.1: Odstránenie havarijných a nevyhovujúcich stavov povrchov ciest II. a III.
triedy
Opatrenie 1.2: Odstránenie existujúcich zosuvov cestných telies
Opatrenie 1.3: Rekonštrukcia havarijných stavov mostov
Opatrenie 1.4: Zvýšenie priepustnosti križovatiek
Opatrenie 1.5: Podpora výstavby obchvatov obcí
Opatrenie 1.6: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ciest
Opatrenie 1.7: Zlepšenie cezhraničnej dopravnej prepojenosti kraja
Cieľ2:
Do roku 2009 zaviesť mechanizmus koordinácie dopravy v kraji.
Opatrenie 2.1: Optimalizácia dopravnej obslužnosti Prešovského kraja v súlade
Opatrenie 2.2: Zavedenie inštitucionálnej koordinácie medzi zložkami zabezpečujúcimi
dopravnú obslužnosť Prešovského kraja

8. Špecifický cieľ: Rozvoj informatizácie
Cieľ1:
Do roku 2010 zaviesť funkčný informačný systém využiteľný pri plánovaní a rozhodovaní.
Opatrenie 1.1: Vybavenie VÚC PSK príslušnou informačnou a komunikačnou technológiou
Opatrenie 1.2: Digitalizácia príslušných verejných dokumentov
Opatrenie 1.3: Zvýšenie uvedomenia výkonnej a rozhodovacej sféry VÚC o výhodnosti
využívania IKT pre plánovanie a rozhodovanie
Opatrenie 1.4: Zvýšenie odborných kompetencií pracovníkov VÚC v oblasti aplikácie IKT pri
procesoch plánovania a prípravy rozhodovania
Cieľ2:
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Do roku 2015 zlepšiť prepojenosť informačných systémov v kraji tak, aby 80% subjektov
samosprávy na území mohlo využívať a vzájomne komunikovať informácie potrebné pre
rozvoj regiónu.
Opatrenie 2.1: Vytvorenie jednotného regionálneho verejného portálu v Prešovskom kraji
Opatrenie 2.2: Budovanie, implementácia a koordinácia tvorby informačnej magistrály so
sociálno-ekonomickými partnermi na úrovni samospráv, a aj všeobecne
Opatrenie 2.3: Zlepšenie infraštruktúry umožňujúcej prístup k informáciám a službám
regionálnej samosprávy pre inštitúcie či občanov
Opatrenie 2.4: Vytváranie partnerstiev na báze využívania informačných technológií
Cieľ3:
Do roku 2010 vybudovať odborné kapacity u minimálne 80% pracovníkov VÚC pre všetky
činnosti spojené s využívaním IKT v procesoch spravovania.
Opatrenie 3.1: Zvýšenie motivácie pracovníkov VÚC pre plné využívanie IKT pri ich
pracovných činnostiach
Opatrenie 3.2: Vytvorenie/modifikácia cielených vzdelávacích programov pre komunikáciu,
osobitne s využitím IT pre samosprávy
Opatrenie 3.3: Využívanie e-learning pre aktualizáciu vedomostí a zručností pracovníkov
VÚC
Opatrenie 3.4: Priebežná inovácia hardwaru a softwaru potrebného k efektívnemu a
účinnému e-spravovaniu na regionálnej úrovni
Cieľ4:
Do roku 2013 zlepšiť ponuku a využívanie elektronických služieb VÚC PSK tak, aby bolo
pokrytých minimálne 90 % poskytovaných VÚC služieb.
Opatrenie 4.1: Zvýšenie počtu verejných prístupových bodov k Internetu
Opatrenie 4.2: Optimalizácia operácií pri využívaní elektronických služieb
Opatrenie 4.3: Vecná, legislatívna a z hľadiska ochrany údajov príprava procesov nových
možných elektronických služieb
Opatrenie 4.4: Zvýšenie účinnosti digitálnych služieb VÚC tak, aby množstvo vyžadovaných
údajov zodpovedalo informáciám, ktoré VÚC potrebuje získať
9. Špecifický cieľ: Skvalitnenie stredného odborného školstva
Cieľ1:
Zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl z regiónu Prešovského kraja v
roku 2015 vo svojom odbore v priemere na úroveň 70%.
Opatrenie 1.1: Zvýšiť odbornú úroveň stredných odborných škôl podľa požiadaviek trhu
práce
Opatrenie 1.2: Zlepšiť marketing školy smerom k verejnosti a k základným školám
Opatrenie 1.3: Skvalitnenie procesu umiestňovania absolventov SOŠ
Cieľ2:
Zvýšiť využívanie mimorozpočtových zdrojov pri financovaní stredných odborných škôl o
10% voči rozpočtu každej školy v roku 2008.
Opatrenie 2.1: Zvýšenie manažérskych zručností manažmentu škôl pre získavanie
mimorozpočtových zdrojov
Opatrenie 2.2: Zvýšenie motivácie pre získavanie mimorozpočtových zdrojov
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Opatrenie 2.3: Podpora využívania zdrojov EÚ
10. Špecifický cieľ: Predchádzanie dlhodobej nezamestnanosti
Cieľ1:
Znížiť mieru dlhodobej nezamestnanosti na úroveň 4% v roku 2015, čo je pokles oproti roku
2007 o 3,7%.
Opatrenie 1.1: Aktivizácia kategórií nezamestnaných, ktorým hrozí dlhodobá
nezamestnanosť
Opatrenie 1.2: Zlepšenie zamestnanosti nezamestnaných ohrozených dlhodobou
nezamestnanosťou
Cieľ2:
Zvýšiť mieru zamestnanosti na úroveň 55% v roku 2015, čo je nárast percentuálneho podielu
zamestnaných o 6% oproti roku 2007.
Opatrenie 2.1: Podpora mobility za prácou
Opatrenie 2.2: Podpora udržateľnosti strategicky dôležitých pracovných miest

11. Špecifický cieľ: Zníženie sociálnej vylúčenosti marginalizovaných rómskych
komunít
Cieľ1:
Do roku 2015 zvýšiť za školenosť Rómov na všetkých úrovniach vzdelávania približne
o 25 % oproti roku 2006.
Opatrenie 1.1: Realizácia výskumu za školenosti Rómov na všetkých úrovniach vzdelávania
v Prešovskom kraji
Opatrenie 1.2: Zvýšenie počet Rómov, ktorí ukončia jednotlivé stupne vzdelania
Opatrenie 1.3: Odstránenie všetkých foriem diskriminácie na školách
Opatrenie 1.4: Zníženie počtu segregovaných rómskych tried na školách
Opatrenie 1.5: Podpora rodinnej výchovy u Rómov
Cieľ2:
Do roku 2015 zvýšiť zamestnanosť Rómov o 20% voči stavu v roku 2006.
Opatrenie 2.1: Realizácia výskumu zamestnanosti Rómov v Prešovskom kraji
Opatrenie 2.2: Zvýšenie vzdelanostnej úrovne Rómov vo vzťahu k zamestnanosti
Opatrenie 2.3: Odstránenie všetkých foriem diskriminácie na trhu práce
Opatrenie 2.4: Poskytovanie informácií týkajúcich sa možností trhu práce
Opatrenie 2.5: Vytvorenie pracovných príležitostí a využívanie existujúcich pracovných
príležitostí v regióne
Cieľ3:
Do roku 2015 zvýšiť štandard bývania pre 30 % Rómov na hranicu celospoločenského
bežného štandardu.
Opatrenie 3.1: Aktualizácia a doplnenie údajov Atlasu rómskych komunít v kraji
Opatrenie 3.2: Zvýšenie využívania alternatívnych technológií a zdrojov pri riešení bývania
Opatrenie 3.3: Vyvíjanie aktivít a vytváranie programov v oblasti rozvoja kultúry bývania
Opatrenie 3.4: Rešpektovanie prípadných odlišností a potrieb komunít pri riešení bývania
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Opatrenie 3.5: Komunikácia pri riešení bývania s komunitou ako s rovnocenným partnerom
Opatrenie 3.6: Zjednodušenie majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov, ktorými obce,
vlastníci a štát disponujú
Opatrenie 3.7: Navrhnutie legislatívnych zmien, ktoré uľahčia využitie alternatívnych zdrojov
a technológií pre výstavbu a prevádzku bytov nižšieho štandardu a ktoré
sprístupnia možnosti získania prostriedkov na územnoplánovaciu
dokumentáciu
Opatrenie 3.8: Vytvorenie podmienok pre dobudovanie potrebnej technickej infraštruktúry v
lokalitách
Opatrenie 3.9: Aktívne pôsobenie na účinnú ochranu a tvorbu ŽP Rómov
Cieľ4:
Do roku 2015 zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti v rómskych komunitách a rozšíriť
zdravotnú prevenciu do 50% rómskych komunít.
Opatrenie 4.1: Získanie a aktualizácia relevantných a potrebné údaje o zdravotnom stave
rómskeho obyvateľstva
Opatrenie 4.2: Vybudovanie služby asistentov v podpore zdravia (APZ)
Opatrenie 4.3: Podpora systému dobrovoľníckej výchovnej činnosti v nemocniciach počas
hospitalizácie rómskych detí
Opatrenie 4.4: Zabezpečenie realizácie primárnej zdravotnej prevencie v komunitách
Cieľ5:
Do roku 2015 dobudovať a obnoviť sieť komunitných centier, ktoré svojimi sociálnymi
službami pokryjú 50 % rómskych komunít.
Opatrenie 5.1: Posilnenie kapacít komunitných centier ako prostriedku koncepčnej práce s
komunitami
Opatrenie 5.2: Eliminovanie segregovanosti a štrukturálnej uzavretosti rómskych komunít
Opatrenie 5.3: Vytvorenie dostatku lídrov v komunitách
Opatrenie 5.4: Eliminovanie sociálno-patologických javov v komunitách
Opatrenie 5.5: Využívanie možností médií pre zlepšovanie vzájomnej akceptácie majority a
minority
Opatrenie 5.6: Posilnenie kapacity samospráv pri riešenie problémov v sociálnej oblasti

12. Špecifický cieľ: Rozvoj cestovného ruchu
Cieľ1:
Zlepšiť infraštruktúru slúžiacu a súvisiacu s cestovným ruchom a kvalitu a ponuku služieb
v cestovnom ruchu tak, aby sa do roku 2015 zvýšil počet turistov v Prešovskom kraji ročne
o 5 %, počet prenocovaní ročne o 6 % a využitie ubytovacích kapacít ročne o 3 % voči stavu
v roku 2006.
Opatrenie 1.1: Záchrana a obnova turistických atraktivít
Opatrenie 1.2: Obnova a budovanie základnej infraštruktúry v cestovnom ruchu
Opatrenie 1.3: Zlepšenie kvality a ponuky produktov a služieb v cestovnom ruchu s dôrazom
na využívanie informačných a komunikačných technológií
Opatrenie 1.4: Zlepšenie kvality ľudských zdrojov v cestovnom ruchu
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Cieľ2:
Do roku 2015 zaviesť mechanizmus pre koordináciu a podporu cestovného ruchu
v Prešovskom kraji.
Opatrenie 2.1: Vybudovanie a prevádzka moderného a integrovaného informačného
systému cestovného ruchu a jeho nadstavieb s cezhraničným prepojením
Opatrenie 2.2: Rozvoj marketingu cestovného ruchu
Opatrenie 2.3: Podpora kľúčových aktérov cestovného ruchu a vzájomnej spolupráce
Opatrenie 2.4: Budovanie povedomia a pozitívneho vzťahu širokej verejnosti k cestovnému
ruchu
Opatrenie 2.5: Zlepšenie a dobudovanie komplexného systému manažmentu a financovania
cestovného ruchu
Opatrenie 2.6: Tvorba koncepcií a politík v oblasti cestovného ruchu

13. Špecifický cieľ: Špecializácia a modernizácia nemocníc
Cieľ1:
Do roku 2015 zaviesť koordinačný mechanizmus nemocníc a ich oddelení na území
Prešovského kraja.
Opatrenie 1.1: Vytvorenie platformy pre inicializáciu, prípravu a manažment spoločných
aktivít nemocníc na území kraja
Opatrenie 1.2: Zabezpečenie informačného systému na vzájomnú komunikáciu
Opatrenie 1.3: Zavedenie vzájomne prepojeného budovania odborných kapacít nemocníc
Cieľ2:
Do roku 2013 vybudovať v Prešovskom kraji komplexnú sieť oddelení urgentných príjmov.
Opatrenie 2.1: Vypracovanie koncepcie oddelení urgentných príjmov v Prešovskom kraji
Opatrenie 2.2: Vybudovať oddelenia urgentných príjmov vo vybraných nemocniciach
Opatrenie 2.3: Vybaviť sieť vybraných oddelení urgentných príjmov zodpovedajúcou
zdravotníckou technikou a personálom
Cieľ3:
Zlepšiť a zmodernizovať stavebno-technický stav budov a materiálno-technické vybavenie
nemocníc minimálne u 50% všetkých nemocníc.
Opatrenie 3.1: Vypracovanie koncepcie rozvoja nemocníc v Prešovskom kraji
Opatrenie 3.2: Zvýšenie kapacít pre mobilizáciu zdrojov
Opatrenie 3.3: Zefektívnenie rozdeľovania a využívania dotácií pre jednotlivé nemocnice
Opatrenie 3.4: Zavedenie moderného informačného vybavenia nemocníc
Opatrenie 3.5: Realizácia rekonštrukcie a modernizácie nemocníc
Cieľ4:
Zvýšiť zdravotnícke vedomosti a praktické zručnosti ako aj stabilizovať kvalifikovaných
zdravotníkov v kraji.
Opatrenie 4.1: Zvýšenie odbornej kapacity pracovníkov v zdravotníctve v nadväznosti na
špecializáciu nemocníc
Opatrenie 4.2: Zlepšenie finančných a sociálnych podmienok zdravotníckych pracovníkov
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14. Špecifický cieľ: Rozvoj regionálnej kultúry
Cieľ1:
Do roku 2010 pripraviť a uviesť do praxe systém manažovania procesu rozvoja kultúry v
Prešovskom kraji a systém podpory kultúrnych aktivít regionálneho významu.
Opatrenie 1.1: Vytvorenie systému manažmentu, marketingu a informovanosti v oblasti
regionálnej kultúry
Opatrenie 1.2: Podpora vzájomnej spolupráce jednotlivých aktérov v regionálnej kultúre
Opatrenie 1.3: Zlepšenie kvality ľudských zdrojov v regionálnej kultúre
Opatrenie 1.4: Podpora existujúcich a novovznikajúcich kultúrnych aktivít regionálneho
významu
Cieľ2:
Do roku 2015 zabezpečiť zlepšenie technického stavu u 25% kultúrnych pamiatok na území
Prešovského kraja a nehnuteľností, v ktorých sídlia pamäťové a fondové inštitúcie.
Opatrenie 2.1: Vyhodnotenie technického stavu a účelnosti využitia kultúrnych pamiatok,
pamäťových a fondových inštitúcií
Opatrenie 2.2: Podpora viac zdrojového financovania obnovy a rekonštrukcií kultúrnych
pamiatok a nehnuteľností, v ktorých sídlia pamäťové a fondové inštitúcie
15. Špecifický cieľ: Šport pre všetkých
Cieľ1:
Aktivizovať žiakov a študentov škôl v mimoškolskej športovej činnosti a v školských
športových súťažiach tak, aby v roku 2015 pohybové aktivity predstavovali náplň voľného
času aspoň u dvojnásobku stavu (percentu) športujúcich detí a mládeže v roku 2007.
Opatrenie 1.1: Zavedenie systému sledovania športovej výkonnosti detí a mládeže
Opatrenie 1.2: Zvýšenie motivácie študentov k mimo vyučovacím športovým aktivitám
Opatrenie 1.3: Integrácia zdravotne postihnutých študentov s nepostihnutými aj pri
vykonávaní nenáročných športových aktivít
Opatrenie 1.4: Posilnenie odborných kapacít v oblasti vedenia mimoškolskej
Cieľ2:
Do roku 2015 vytvoriť také podmienky športovania pre verejnosť, aby verejne prístupné
športoviská aktívne využívalo aspoň 50 % populácie v produktívnom veku v Prešovskom
kraji.
Opatrenie 2.1: Sprístupnenie športovísk pre verejnosť
Opatrenie 2.2: Podpora a koordinácia športových aktivít a podujatí regionálneho významu
Zámerom tejto kapitoly je identifikácia prioritných rozvojových oblastí obce a zároveň
stanovenie strategických cieľov, priorít a opatrení predstavujúcich rozvojovú stratégiu obce
nadväzujúcu na výsledky komplexného auditu rozvojového potenciálu záujmového územia,
na SWOT analýzu a na vyššie uvedené programové dokumenty.
Globálnym cieľom Programu rozvoja obce Bystré je podporiť vyvážený rozvoj v obci
prostredníctvom postupného zvyšovania jej konkurencieschopnosti. Strategickým cieľom
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obce je vytvorenie vhodného sociálnoekonomického a trvalo udržateľného prostredia, ktoré
bude podporovať vlastné úsilie a výkony obyvateľov pri tvorbe pracovných príležitostí,
povedie jednotlivcov k dobrovoľnej zodpovednosti o sociálne slabších a o životné prostredie.
Cieľom rozvojovej stratégie je vybudovať príťažlivú obec pre vlastných obyvateľov ako aj
návštevníkov obce, zlepšiť občiansku a technickú infraštruktúru obce, zlepšiť súčasný stav
životného prostredia v obci, zviditeľniť obec pre potenciálnych turistov a potenciálnych
podnikateľov a tým aj posilniť miestnu ekonomiku.
Vychádzajúc z analýzy existujúceho stavu hospodárskych a sociálnych podmienok v
obci boli identifikované nasledovné strategické prioritné rozvojové oblasti obce:
- Trvalo udržateľný ekonomický rozvoj obce
- Investície do občianskej infraštruktúry obce
- Investície do dopravnej a technickej infraštruktúry obce
- Rozvoj bývania a rast počtu obyvateľstva obce
- Ochrana životného prostredia
Strategický cieľ v hospodárskej oblasti:
Trvalo udržateľný hospodársky rozvoj založený na miestnych zdrojoch.
Strategický cieľ v sociálnej oblasti:
Kvalitné sociálne služby zabezpečujúce spokojnosť medzi obyvateľmi obce.
Strategický cieľ v environmentálnej oblasti:
Zdravé životné prostredie v obci Bystré

Strategická vízia obce Bystré
Na základe predchádzajúcich kapitol programu rozvoja obce, bola vypracovaná
SWOT analýza, ktorá nám poskytla ucelený obraz o obci a taktiež sa vyhodnotil stav
plnenia aktivít, ktoré boli navrhnuté v predchádzajúcom období.
Cieľom tejto rozvojovej stratégie nám slúžia opatrenia a aktivity uvedené
v nasledovnej kapitole.
Rozvojová stratégia v oblasti rozvoja potenciálu ľudských zdrojov a ekonomickej
situácie
V rámci rozvoja potenciálu ľudských zdrojov a zlepšenia ekonomickej situácie v obci je
hlavným cieľom potrebné zvýšiť hospodársku a sociálnu aktivitu v obci.
Zastaviť úbytok obyvateľstva a zabezpečiť obyvateľstvu relevantné podmienky na život
v obci ako aj dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia.
Z dôvodu vyššie uvedeného navrhujeme nasledujúce opatrenia a aktivity v oblasti
rozvojového potenciálu, ľudských zdrojov a ekonomickej situácie:
➢ Vytvorenie nových obytných lokalít
➢ Vybudovanie nových nájomných bytov
➢ Prenájom priestorov a pozemkov vhodných na podnikanie
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➢ Obnova a podpora využitia existujúcich výrobných kapacít a skladovacích priestorov
➢ Využitie existujúceho pôdneho fondu pre rozvoj poľnohospodárskej výroby v obci a tým aj
zlepšenie ekonomického postavenia jednotlivcov v obci
➢ Realizovať zakladanie chránených pracovísk pre občanov so zníženou pracovnou
schopnosťou

Rozvojová stratégia v oblasti vzdelávania, kultúry a športu
V rámci rozvojovej stratégie v oblasti vzdelávania, kultúry a športu je potrebné
zosúladiť systém vzdelávania so štandardami Európskej únie a taktiež požiadavkami trhu
práce.
Z hľadiska kultúry je potrebné v obci zabezpečiť ochranu historických pamiatok
a vytvoriť podmienky pre rozvoj kultúrneho života v obci. Je potrebné zabezpečiť rozvoj
tradičnej ľudovej kultúry a remesiel, čo môže následne napomôcť k rozvoju vidieckeho
cestovného ruchu.
V rámci športu je potrebné podporovať športové aktivity občanov v obci a taktiež
vytvárať záujmové športové kluby v obci z dôvodu pozitívneho vplyvu športu na život
mládeže ale aj dospelých obyvateľov obce.
Z dôvodu vyššie uvedeného navrhujeme nasledujúce opatrenia a aktivity v oblasti
vzdelávania, kultúry a športu:
➢ Organizovanie a realizácia vzdelávacích a rekvalifikačných kurzov v dôsledku zvýšenia
kvalifikácie miestneho obyvateľstva.
➢ Rozšírenie kapacity školských zariadení
➢ Vytvorenie dielní
➢ V rámci kultúrnych pamiatok v obci je potrebné stanoviť hranice kultúrnych pamiatok
➢ Vynoviť voľne stojace kríže na území obce
➢ Rozvoj tradičnej ľudovej kultúry v obci
➢ Výstavba detských ihrísk a vytvorenie detského a mládežníckeho centra
➢ Zabezpečiť, zlepšiť organizáciu vzdelávania Rómov
➢ Údržba a rekonštrukcia detských ihrísk
➢ Rekonštrukcia MŠ 311 a MŠ 172
➢ Sociálna a komunitná práca
➢ Asistent učiteľa v MŠ
➢ Rómska hliadka
➢ Výstavba Komunitného centra

Rozvojová stratégia v oblasti občianskej, sociálnej a zdravotnej vybavenosti
V rámci rozvojovej stratégie v oblasti občianskej, sociálnej a zdravotnej vybavenosti je
potrebné komplexne rozvíjať danú problematiku so zameraním na zvyšovanie kvality života
obyvateľov.
Z dôvodu vyššie uvedeného navrhujeme nasledujúce opatrenia a aktivity v oblasti
občianskej, sociálnej a zdravotnej vybavenosti:
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➢ Vytvoriť možnosti pre rozvoj cykloturistiky s vybudovaním cyklotrás
➢ Rozšírenie gravitačnej kanalizácie
➢ Vybudovať protipovodňové
predchádzaniu povodní

opatrenia

a

zabezpečenie

úpravy

toku

v dôsledku

➢ Rekonštrukcia nepostačujúcich trafostaníc
➢ Rekonštrukcia jestvujúcej NN siete s nevyhovujúcimi parametrami
➢ Rekonštrukcia existujúceho verejného osvetlenia a dobudovanie nového verejného
osvetlenia
➢ Zaviesť kontrolu nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom v obci
➢ Rekonštrukcia domu smútku a modernizácia cintorína
➢ Zabezpečiť informačné kampane pre obyvateľstvo na zber nebezpečného odpadu
➢ Výstavba nájomných bytov pre neprispôsobivých
➢ Vybudovať bezbariérové prechody a vstupy

Rozvojová stratégia v oblasti environmentu a cestovného ruchu
V rámci rozvojovej stratégie v environmentu a cestovného ruchu je potrebné
zabezpečiť vyššie povedomie obyvateľstva o ochrane životného prostredia, využívaní
vodných tokov a o nakladaní s odpadmi.
Z dôvodu vyššie uvedeného navrhujeme nasledujúce opatrenia a aktivity v oblasti
environmentu a cestovného ruchu:
➢ Vytvoriť vyhovujúci spôsob
poľnohospodárskej výroby

zneškodňovania

odpadových

vôd

a intenzívnej

➢ Eliminovanie nelegálnych skládok s odpadom
➢ Zalesňovanie územia a výsadba novej zelene v rámci ďalších zelených plôch v obývanej
oblasti v súlade s funkčnými plochami bývania a komunikáciami
➢ Zvýšenie povedomia obyvateľov o ochrane zelene
➢ Z dôvodu zabráneniu zosuvov pôdy je potrebné začať s protieróznymi opatreniami
➢ Zabezpečiť trvalé kosenie porastov v obývanej oblasti
➢ Zvýšenie estetickej úrovne parku a zelene v obci
➢ V rámci rozvoja cestovného ruchu je potrebné vytvoriť podmienky pre využitie kultúrnych
pamiatok obce
➢ Zameranie sa na vidiecky cestovný ruch a agroturizmus
➢ Vybudovanie marketingovej stratégie cestovného ruchu
➢ Vybudovanie náučných turistických trás a cyklotrás
➢ Propagovať budovanie malých rodinných penziónov
poskytovanie služieb v oblasti agroturistiky

- ubytovanie, stravovanie,

➢ Zriadenie kempu v blízkosti cyklotrasy
➢ Vybudovanie Ekodvora
➢ Vybudovanie vyhliadkovej veže
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Rozvojová stratégia v oblasti technická a dopravná vybavenosť
V rámci rozvojovej stratégie v technickej a dopravnej vybavenosti je potrebné
komplexne danú problematiku so zameraním na zvyšovanie kvality života obyvateľov
a bezpečnosť.
Z dôvodu vyššie uvedeného navrhujeme nasledujúce opatrenia a aktivity v oblasti
technickej a dopravnej vybavenosti:
➢

Vytvorenie parkovacích miest už v existujúcej bytovej zástavbe

➢

Doplnenie o parkovacie miesta pri výstavbe nového bytového fondu

➢

Zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci vytvorením nových chodníkov s napojením na
už existujúce chodníky

➢

Rekonštrukcia existujúceho verejného osvetlenia

➢

Zväčšiť parkovacie kapacity pri zdravotnom stredisku

➢

Vybudovať kanalizáciu a napojenie na existujúcu vetvu – rodinné domy za Gatrom

➢

Vybudovanie regenerácie centier sídiel

➢

Vybudovanie Lávky
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C – Programová časť
Programu rozvoja obce Bystré
Programová časť obsahuje strategické prioritné rozvojové oblasti obce, definovanie
strategických cieľov pri jednotlivých prioritných oblastiach, priority, zoznam opatrení
a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce. Program obsahuje
podrobnejšie rozpracovanie strategických cieľov v hospodárskej, sociálnej a
environmentálnej politike na úroveň opatrení a aktivít.
- Strategická prioritná rozvojová oblasť č.1: Trvalo udržateľný ekonomický rozvoj obce
Strategický cieľ: Zabezpečiť trvalo udržateľný hospodársky rast v miestnej ekonomike a v
okolí obce, ktorý je základom hospodárskeho a sociálneho postavenia obyvateľov obce.
Podpora multifunkčného poľnohospodárstva, priemyslu a služieb - vrátane cestovného ruchu
ako perspektívneho hospodárskeho odvetvia obce. Zvýšenie atraktivity obce pre malých a
stredných podnikateľov, zvýšenie zamestnanosti obyvateľov obce.
Špecifický cieľ 1: Zvýšiť podiel malých a stredných podnikateľov v lokálnej ekonomike
Opatrenie 1.1:
marketingu obce

Posilnenie miestnych malých a stredných podnikateľov, posilnenie

Aktivity:
- Podpora zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikateľov
- Podpora diverzifikácie lokálnej ekonomiky
- Podpora budovania zariadení na vidiecky cestovný ruch a agroturistiku
- Podpora rozvoja turistickej infraštruktúry obce
- Zintenzívnenie spolupráce s aktérmi hospodárskeho života doma i v zahraničí
- Účasť obce na projektoch podporujúcich cestovný ruch v danom regióne
Špecifický cieľ 2: Rast zamestnanosti založený na kvalifikovanej a flexibilnej
pracovnej sile, rozvoj inkluzívneho trhu práce a rovnosti príležitostí
Opatrenie 2.1: Podpora vytvárania nových pracovných miest v obci
Aktivity:
- Podpora rekvalifikačných kurzov a vzdelávacích programov poskytujúcich rôzne kvalifikácie
s ohľadom na dynamiku trhu práce
- Podpora programov na elimináciu prejavov diskriminácie na trhu práce postavenej na
akomkoľvek základe
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Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 2: Investície do občianskej infraštruktúry
obce
Strategický cieľ: Zabezpečiť dostupnosť kvalitnej občianskej infraštruktúry v školskej,
sociálnej, zdravotnej a kultúrnej oblasti. Zníženie percenta sociálne ohrozených a vylúčených
obyvateľov obce. Rozvoj sociálnych služieb a podpora integrácie rôznych skupín obyvateľov
do spoločenského života. Zlepšenie sociálnej starostlivosti a služieb pre marginalizované
skupiny a deti, podpora sociálneho zapojenia nezamestnaných. Rozvoj aktívneho
občianstva.
Špecifický cieľ 1: Optimalizovať občiansku infraštruktúru obce
Opatrenie 1.1: Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry
Aktivity:
- Oprava, rekonštrukcia a výstavba objektov občianskej infraštruktúry
- Podpora kultúry, športu, školských a voľnočasových programov
- Rekonštrukcia a výstavba športových zariadení
- Rekonštrukcia kultúrnych zariadení
- Rekonštrukcia školských zariadení - ekologické vykurovanie budovy materskej školy a
základnej školy (rekonštrukcia vykurovacieho systému materskej školy a základnej školy)

Špecifický cieľ 2: Zlepšenie základných služieb v obci
Opatrenie 2.1: Rozvoj sociálnych služieb
Aktivity:
- Poradenstvo v školskej, sociálnej, zdravotnej a kultúrnej oblasti
- Rozšírenie osvety s protidrogovou a protialkoholickou tematikou
- Rozširovanie opatrovateľských služieb pre obyvateľov
- Rekonštrukcia domu smútku a areálu cintorína
- Koordinovanie poskytovania sociálnej pomoci v obci
- Rozšírenie sociálnej starostlivosti a služieb pre marginalizované skupiny a deti a podpora
sociálneho zapojenia nezamestnaných
- Podpora zriadenia domova dôchodcov

Špecifický cieľ 3: Aktívne občianstvo
Opatrenie 3.1. Vytvorenie podmienok na podporu aktívneho občianstva
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Aktivity:
- Realizovanie permanentného dialógu samosprávnych orgánov obce s obyvateľmi,
zabezpečiť monitoring občianskych potrieb a dôsledne rešpektovať právo na informovanosť Vytvárať podmienky na podporu činnosti mimovládnych organizácií a dobrovoľníckeho
sektoru
Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 3: Investície do dopravnej a technickej
infraštruktúry obce
Strategický cieľ: Skvalitniť dopravnú a technickú infraštruktúru v obci. Zvýšenie kvality,
bezpečnosti a plynulosti dopravy v obci Bystré a minimalizovať jej negatívny vplyv na
obyvateľov a návštevníkov obce. Využitie obnoviteľných zdrojov energie a geotermálnej
energie.
Špecifický cieľ 1: Modernizácia cestnej dopravy
Aktivity:
- Rekonštrukcia a budovanie miestnych ciest a chodníkov
- Budovanie cyklistickej infraštruktúry (napr. cyklistických chodníkov)
Špecifický cieľ 2: Rozvoj inžinierskych sietí
Opatrenie 2.1. Rozšírenie a skvalitnenie inžinierskych sietí
Aktivity:
- Rozšírenie a modernizácia inžinierskych sietí
- Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia
Špecifický cieľ 3: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Opatrenie 3.1. Rekonštrukcia verejných budov
Aktivity:
- Rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu
Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 4: Rozvoj bývania a rast počtu obyvateľstva
obce Strategický cieľ: Vytvoriť podmienky pre kvalitné bývanie reagujúce na potreby a
požiadavky obyvateľov obce. Zvýšenie počtu obyvateľstva obce.
Špecifický cieľ 1: Skvalitňovanie bytovej situácie
Opatrenie 1.1: Podpora rozvoja individuálnej bytovej výstavby
Aktivity:
- Podpora zlepšenia
infraštruktúrou

dostupnosti

stavebných

pozemkov

s

potrebnou

technickou

Špecifický cieľ 2: Zabezpečiť rast počtu obyvateľstva obce
58

Opatrenie 1.2. Vytvorenie príťažlivých podmienok bývania v obci
Aktivity:
- Podpora všeobecného spoločensko-ekonomického rozvoja obce

Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 5: Ochrana životného prostredia
Strategický cieľ: Zlepšenie starostlivosti o životné prostredie, znižovanie zaťaženosti
životného prostredia, skrášlenie vzhľadu obce, podpora environmentálnej výchovy detí
predškolského a školského veku i širokej verejnosti. Zachovať úctu k životnému prostrediu
nielen na úrovni platných noriem v oblasti životného prostredia, ale hlavne zvyšovať
povedomie obyvateľov, aby sami aktívne prispievali k ochrane svojho okolia, dobudovanie
environmentálnej infraštruktúry na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva, realizácia
opatrení na zabezpečenie ochrany pred povodňami, minimalizácia množstva produkovaného
odpadu s orientáciou na maximálne využitie separácie. Koordinácia rozvoja priestorového
usporiadania a funkčného využitia pozemkov súčasne s riadeným socioekonomickým
rozvojom.
Špecifický cieľ 1: Zlepšenie stavu životného prostredia
Opatrenie 1.1: Zlepšenie stavu verejnej kanalizácie
Aktivity:
- Rozširovanie verejnej kanalizácie
Opatrenie 1.2: Využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie
Aktivity:
- Budovanie a rozvoj zariadení pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov
Opatrenie 1.3: Riešenie problémov odpadového hospodárstva

Aktivity:
- Rekultivácia divokých skládok, sanácia vzniknutých environmentálnych záťaží
- Rozširovanie a zefektívnenie separovaného zberu odpadu
Opatrenie 1.4: Revitalizácia verejných priestorov
Aktivity:
- Revitalizácia verejnej zelene, verejných plôch, rekonštrukcia námestí
Opatrenie 1.5: Zabezpečenie dokumentov usmerňujúcich koordinovaný priestorový a
socioekonomický rozvoj
Aktivity:
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- Aktualizovanie Územného plánu obce Bystré

D - Finančná časť
Programu rozvoja obce Bystré
Jednou z kľúčových otázok programu rozvoja je schopnosť obce v priebehu jeho
realizácie zaistiť zdroje potrebné na jeho financovanie. Finančné zdroje potrebné pre
naplnenia aktivít uvedených v Programe rozvoja budú plynúť z viacerých zdrojov: rozpočet
obce (čo je základným zdrojom financovania aktivít), fondy Európskej únie, zdroje štátu,
zdroje vyššie územného celku, úverové zdroje, súkromné zdroje, ostatné verejné zdroje.
Väčšina projektov bude mať viac zdrojové financovanie.
Finančné zabezpečenie podpory regionálneho rozvoja
Zákon o podpore regionálneho rozvoja (zákon č. 539/2008 Z. z.) definuje zdroje financovania
regionálneho rozvoja v § 4:
(1) Regionálny rozvoj sa financuje
a) zo štátneho rozpočtu vrátane finančných prostriedkov z rozpočtových kapitol ministerstiev,
b) zo štátnych účelových fondov,
c) z rozpočtov vyšších územných celkov,
d) z rozpočtov obcí,
e) z prostriedkov fyzických osôb,
f) z prostriedkov právnických osôb,
g) z úverov a príspevkov medzinárodných organizácií,
h) z prostriedkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených
medzi Slovenskou republikou a inými štátmi,
i) z iných prostriedkov, ak to ustanoví osobitný predpis.
(2) Doplnkovým zdrojom finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja sú
finančné prostriedky z Európskej únie určené
a) hospodársky zaostalým regiónom, ktoré podľa ukazovateľov hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja vykazujú nižšiu úroveň rozvoja, ako je priemerná úroveň Európskej
únie,
b) regiónom s nepriaznivou štruktúrou zamestnanosti a podnikateľského prostredia.
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Rozpočtové hospodárenie obce Bystré a návrh na usporiadanie výsledku
rozpočtového hospodárenia obce

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017

Bežné príjmy spolu

1 732 821,38

z toho : bežné príjmy obce

1 702 346,80

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet

30 474,58
1 622 091,89
959 495,68
662 596,21
110 729,49

Kapitálové príjmy spolu

18 000,00

z toho : kapitálové príjmy obce

18 000,00

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

53 163,87

z toho : kapitálové výdavky obce

53 163,87

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku

0,00
-35 163,87
75 565,62
-10 499,64

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

65 065,98

Príjmy z finančných operácií

19 352,84

Výdavky z finančných operácií

15 482,68
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Rozdiel finančných operácií

3 870,16

PRÍJMY SPOLU

1 770 174,22

VÝDAVKY SPOLU

1 690 738,44

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

79 435,78
-10 499,64
68 936,14

Prebytok rozpočtu v sume 68 936,14 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR v sume 10 499,64 EUR navrhujeme použiť podľa ustanovenia § 15 ods.
4 zákona 583/2004 Z.z. na tvorbu rezervného fondu vo výške 68 936,14 EUR.
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Zabezpečenie realizácie PRO
Program rozvoja obce je dokument, ktorý podporuje samotný rozvoj obce v rôznych
zameraniach. Samotné aktivity spomenuté v tomto programe sa budú realizovať formou
projektov, kde každý projekt bude podrobne špecifikovaný a riadený prostredníctvom
riadneho procesu.
Zodpovednosť za plnenie celého programu rozvoja obce má najvyšší orgán na čele so
starostom obce.

Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie

Inštitucionálne zabezpečenie a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce,
aktérmi programu sú:
-

riadiace orgány

Program rozvoja obce Bystré
- koneční realizátori
- užívatelia jednotlivých opatrení

Riadiaci orgán Programu rozvoja – PRO
Pre zabezpečenie realizácie programu je ustanovený riadiacim orgánom programu volená
resp. obcou zriadená tzv. “Rada rozvoja obce„. Orgán navrhuje, riadi a zlepšuje procesy
rozvoja s cieľom podporovať politiku a stratégiu definovanú v schválenom programovom
dokumente tak, aby ním zabezpečované činnosti boli s ostatnými orgánmi koordinované a
prispievali k efektívnosti a účinnosti podpory rozvoja aktivít na území obce. Obec podľa
zákona č. 538/2008Z.z. :
- spracúva, schvaľuje, riadi a pravidelne vyhodnocuje plnenie programu obce
- poskytuje súčinnosť na príprave a realizácií programu VÚC v území regiónu
- poskytuje súčinnosť pri príprave regionálnych operačných programov
- spolupracuje pri zabezpečovaní rozvojových spoločných zámerov viacerých obcí
- zriaďuje s inými obcami združenie obcí k ekonomicko - sociálnemu rozvoju obce a VÚC
- spracováva stanovisko k programom regionálneho rozvoja
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Adresa a kontakty riadiaceho orgánu pre program
Obecný úrad Bystré, Šarišská ulica 98/20, 094 34 Bystré.
tel. č. 057/4452144, fax: 057/4452145 Email: ocu.bystre@slovanet.sk
Zodpovedná osoba : starosta obce Bystré: PhDr. Ľubomír Hreha, tel. kontakt : 057/4452144,
fax: 057/4452145 Email: ocu.bystre@slovanet.sk
(schváli zastupiteľstvo obce uznesením)

Aktéri programu sú :
- riadiaci a monitorovací orgán
- koneční realizátori ( obec, občania, podnikatelia, združenia, spolky, kluby atď. )
- užívatelia jednotlivých opatrení z Programu rozvoja obce, čo je dokument, ktorý vo svojej
podstate definuje rozvojové ciele a postupnosť krokov k stanoveným cieľom. V takomto
procese je dôležité, aby bol zabezpečený koordinovaný postup jednotlivých krokov a
realizácií (napr. príprava projektových zámerov, projekty v partnerstvách pre spoločný cieľ a
pod.). Hlavnou úlohou v procese realizácie a implementácie stratégie je práve koordinácia a
súvzťažnosť postupov ktorá má zabezpečiť:
• kumuláciu vnútorných zdrojov – spájanie síl a zdrojov
• zabránenie duplicite
• rozdelenie úloh v území
• poznanie sa a vzájomnú komunikáciu
• vzájomnú informovanosť
Ďalšou úlohou v procese implementácie je zabezpečovať monitorovanie a spätnú väzbu
napĺňania priorít a cieľov, čo následne zabezpečuje:
• spätnú väzbu realizovaných projektov
• hodnotenie účinkov a dopadov
• odporúčania pre zmeny stratégie
• krátkodobý aj dlhodobý vplyv realizovaných opatrení
• a ďalšie.
Z týchto zásadných dôvodov je nevyhnutné zriadiť formalizovanú jednotku, ktorej primárnym
zmyslom bude práve dohľad nad procesom implementácie PRO obce. Obvykle sa na úrovni
obce jedná o konkrétnu skupinu občanov poverených obecným zastupiteľstvom na výkon
tejto funkcie. Okrem poverenia je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo zadefinovalo a
schválilo aj kompetencie tejto „pracovnej skupiny“.
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V praktickej rovine môže obecné zastupiteľstvo využiť dve cesty vytvorenia pracovnej
skupiny:
1. poverí niektorú z existujúcich komisií, ktorú má zriadenú pre činnosť v oblasti rozvoja obce
zabezpečovaním úloh spojených s procesom implementácie a monitoringu. Môže sa jednať
aj o inú formu.
2. vytvorí novú samostatnú pracovnú skupinu pre tento účel. Pracovná skupina vytvorená
pre dohľad nad implementáciou stratégie k výkonu svojej činnosti nevyhnutne potrebuje
zabezpečené organizačné zázemie. Je potrebné vybudovať stabilný systém organizácie,
ktorý bude funkčný po celú dobu platnosti spracovanej stratégie. Organizačné zabezpečenie
by malo plniť nasledovné úlohy:
• zabezpečiť činnosť pracovnej skupiny
• zabezpečovať monitorovanie stratégie
• zabezpečiť informovanosť partnerov o plnení stratégie
• zabezpečiť prístup k informáciám pre prípravu rozvojových projektov
• zabezpečiť informovanosť obecného zastupiteľstva o činnosti skupiny a pod.

Návrh organizačnej štruktúry:
Rozhodujúci orgán:

Zastupiteľstvo obce Bystré

Výkonný monitorovací orgán:

Výbor (pracovná skupina) pre dohľad nad
stratégiou (maximálne 5 členov)

Technické zabezpečenie:

Obecný úrad Bystré – poverený pracovník

Monitorovanie v teréne:

Obecný úrad Bystré
• členovia komisií obecného zastupiteľstva
• prípadne vyškolená skupina zamestnancov

Harmonogram realizácie

Časový harmonogram realizácie jednotlivých aktivít opísaných v programe rozvoja obce
je viazaný na možnosti čerpania finančných prostriedkov z jednotlivých rozpočtových kapitol
obce, mimorozpočtových zdrojov, prípadne účelovo viazaných finančných prostriedkov alebo
finančných prostriedkov z Európskej Únie.
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Aktivity v oblasti stratégie rozvoja potenciálu ľudských zdrojov a ekonomickej situácie

Aktivita

Roky

➢ Vytvorenie nových obytných lokalít.
➢ Vybudovanie nových nájomných bytov
➢ Prenájom priestorov a pozemkov
vhodných na podnikanie.
➢ Obnova a podpora využitia existujúcich
výrobných kapacít a skladovacích
priestorov
➢ Využitie existujúceho pôdneho fondu pre

2015 - 2022

rozvoj poľnohospodárskej výroby v obci
a tým aj zlepšenie ekonomického
postavenia jednotlivcov v obci
➢ Realizovať zakladanie chránených
pracovísk pre občanov so zníženou
pracovnou schopnosťou
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Aktivity v oblasti stratégie rozvoja vzdelávania, kultúry a športu

Aktivita

Roky

➢ Organizovanie a realizácia vzdelávacích
a rekvalifikačných kurzov v dôsledku
zvýšenia kvalifikácie miestneho
obyvateľstva.
➢ Rozšírenie kapacity školských zariadení.
➢ Vytvorenie dielní.
➢ Je potrebné stanoviť hranice kultúrnych
pamiatok v rámci kultúrnych pamiatok
v obci.

2015-2022

➢ Vynoviť voľne stojace kríže na území
obce.
➢ Rozvoj tradičnej ľudovej kultúry v obci.
➢ Výstavba detských ihrísk a vytvorenie
detského a mládežníckeho centra.
➢ Zabezpečiť a zlepšiť organizáciu
vzdelávania Rómov
➢ Údržba a rekonštrukcia detských ihrísk
➢ Rekonštrukcia MŠ 311 a MŠ 172
➢ Sociálna a komunitná práca
➢ Asistent učiteľa v MŠ
➢ Rómska hliadka
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Aktivity v oblasti rozvojová stratégia v oblasti občianskej, sociálnej a zdravotnej
vybavenosti

Aktivita

Roky

➢ Vytvoriť možnosti pre rozvoj cykloturistiky
s vybudovaním cyklotrás
➢ Rozšírenie gravitačnej kanalizácie
➢ Vybudovať protipovodňové opatrenia a
zabezpečenie úpravy toku v dôsledku
predchádzaniu povodní
➢ Rekonštrukcia nepostačujúcich trafostaníc
➢ Rekonštrukcia jestvujúcej NN siete
s nevyhovujúcimi parametrami
➢ Rekonštrukcia existujúceho verejného

2015-2022

osvetlenia a dobudovanie nového
verejného osvetlenia
➢ Zaviesť kontrolu nakladania s biologicky
rozložiteľným odpadom v obci
➢ Zabezpečiť informačné kampane pre
obyvateľstvo na zber nebezpečného
odpadu
➢ Výstavba nájomných bytov pre
neprispôsobivých
➢ Vybudovať bezbariérové prechody
a vstupy

68

Aktivity v oblasti rozvojová stratégia v oblasti environmentu a cestovného ruchu

Aktivita

Roky

➢ Vytvoriť vyhovujúci spôsob zneškodňovania
odpadových vôd a intenzívnej
poľnohospodárskej výroby
➢ Eliminovanie nelegálnych skládok
s odpadom
➢ Zalesňovanie územia a výsadzba novej
zelene v rámci ďalších zelených plôch
v obývanej oblasti v súlade s funkčnými
plochami bývania a komunikáciami
➢ Zvýšenie povedomia obyvateľov o ochrane
zelene
➢ Z dôvodu zabránenia zosuvov pôdy je

2015-2022

potrebné začať s protieróznymi opatreniami
➢ Zabezpečiť trvalé kosenie porastov
v obývanej oblasti
➢ Zvýšenie estetickej úrovne parku a zelene
v obci
➢ V rámci rozvoja cestovného ruchu je
potrebné vytvoriť podmienky pre využitie
kultúrnych pamiatok obce
➢ Zameranie sa na vidiecky cestovný ruch
a agroturizmus
➢ Vybudovanie marketingovej stratégie
cestovného ruchu
➢ Vybudovanie náučných turistických trás
a cyklotrás
➢ Propagovať budovanie malých rodinných
penziónov - ubytovanie, stravovanie,
poskytovanie služieb v oblasti agroturistiky
➢ Zriadenie kempu v blízkosti cyklotrasy
➢ Vybudovanie Ekodvora

➢ Vybudovanie vyhliadkovej veže
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Aktivity v oblasti rozvojová stratégia v oblasti technická a dopravná vybavenosť

Aktivita
➢

Roky

Vytvorenie parkovacích miest už
v existujúcej bytovej zástavbe

➢

Doplnenie o parkovacie miesta pri
výstavbe nového bytového fondu

➢

Zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci
vytvorením nových chodníkov
s napojením na už existujúce
chodníky

➢

Rekonštrukcia existujúceho verejného

2015-2022

osvetlenia
➢

Zväčšiť parkovacie kapacity pri
zdravotnom stredisku

➢

Vybudovať kanalizáciu a napojenie
na existujúcu vetvu - rodinné domy za
Gatrom

➢

Dobudovanie miestnej komunikácie na
ulici Pod Stavencom

Stanovené termíny v rámci harmonogramu realizácie jednotlivých aktivít sú len
orientačné a budú sa meniť v dôsledku požiadaviek a schopností obce realizovať
jednotlivé projekty v súlade so zaistenými finančnými prostriedkami z rozpočtu obce,
samosprávneho kraja, zo štátneho rozpočtu, prípadne z fondov Európskej únie alebo
od príspevkov právnických alebo fyzických osôb, ale aj z príspevkov medzinárodných
inštitúcií a bankových úverov.
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E - Akčný plán obce
Projektový zámer 1
Názov projektu

Vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy v obci Bystré

Cieľ projektu

Organizovanie a realizácia vzdelávacích a rekvalifikačných kurzov
v dôsledku zvýšenia kvalifikácie miestneho obyvateľstva

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Lepšia pripravenosť UoZ na trh práce, počet osôb absolvovaných školení

Užívatelia

UoZ, znevýhodnená cieľová skupina

Indikátory monitoringu

Zníženie UoZ v obci
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Projektový zámer 2
Názov projektu

Rozšírenie kapacity v školskom zariadení

Cieľ projektu

Rozšírenie kapacity školských zariadení pre žiakov navštevujúcich toto
zariadenie

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Zvýšenie školskej kapacity pre detí a mládež navštevujúce školské zariadenie,
zvýšenie gramotnosti u detí a mládež.

Užívatelia

Školopovinné deti navštevujúce školské zariadenie

Indikátory monitoringu

Zvýšenie návštevnosti školského zariadenia – počet osôb
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Projektový zámer 3
Názov projektu

Zvýšenie pripravenosti UoZ na trh práce

Cieľ projektu

Vybudovanie pracovných a vzdelávacích dielni

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Vytvorenie pracovných a vzdelávacích dielni pre UoZ, počet zamestnaných v rámci
ukončenia projektu priamo v týchto dielňach

Užívatelia

UoZ, znevýhodnená cieľová skupina

Indikátory monitoringu

Počet absolvovaných kurzov a počet UoZ navštevujúcich toto zariadenie,
udržateľnosť projektu.
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Projektový zámer 4
Názov projektu

Kultúrne pamiatky v obci Bystré

Cieľ projektu

Stanovenie a vytýčenie hraníc pre kultúrne pamiatky

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Propagácia kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa obci

Užívatelia

Návštevníci obce, turisti

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, zvýšenie príjmu obce z cestovného ruchu, vznik nových
pracovných miest
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Projektový zámer 5
Názov projektu

Rekonštrukcia voľne stojacich krížov v obci

Cieľ projektu

Vynovenie voľne stojacích krížov na území obce

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Rekonštrukcia voľne stojacich krížov,

Užívatelia

Návštevníci obce, turisti

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, zvýšenie príjmu obce z cestovného ruchu, vznik nových
pracovných miest
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Projektový zámer 6
Názov projektu

Rozvoj tradičnej ľudovej kultúry v obci Bystré

Cieľ projektu

Udržanie tradičnej kultúry v našej obci

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Vybudovanie vzťahu medzi mládežou a deťmi k tradičnej kultúry v našej obci

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, zvýšenie počtu priaznivcov tradičnej kultúry
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Projektový zámer 7
Názov projektu

Výstavba detských ihrísk a centra

Cieľ projektu

Výstavba detských ihrísk a vytvorenie detského a mládežníckeho centra

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Výstavba detských ihrísk a vytvorenie detského a mládežníckeho centra

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, vznik pracovných miest, zníženie kriminality u detí a
mládež

77

Projektový zámer 8
Názov projektu

Zvýšenie gramotnosti u MRK

Cieľ projektu

Zabezpečiť, zlepšiť organizáciu vzdelávania u MRK

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Realizácia vzdelávacích modulov, zvýšenie gramotnosti u MRK,

Užívatelia

MRK

Indikátory monitoringu

Lepšia pripravenosť pre trh práce, zníženie nezamestnanosti medzi MRK
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Projektový zámer 9
Názov projektu

Rekonštrukcia existujúcich detských ihrísk

Cieľ projektu

Údržba a rekonštrukcia existujúcich detských ihrísk, zvýšenie bezpečnosti
na detských ihriskách

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Zrekonštruovanie detských ihrísk

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, vznik pracovných miest, zníženie kriminality u detí a
mládež
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Projektový zámer 10
Názov projektu

Rekonštrukcia MŠ 311 a MŠ 172

Cieľ projektu

Zrekonštruovanie MŠ a prispôsobenie štandardom EÚ, vybudovanie
nových tried v MŠ

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Celkové náklady MŠ 311: 512 645,33 EUR
Celkové náklady MŠ 172: 144 624,75 EUR

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ

MŠ 311: 487 013,06 EUR
MŠ 172: 137 393,51 EUR

Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie
Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Zrekonštruovanie MŠ 311 a MŠ 172, vytvorenie vhodných podmienok pre
vyučovací proces, zvýšenie kapacity v MŠ

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Zvýšenie kapacity v MŠ 311 a MŠ 172, zvýšenie atraktivity obci
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Projektový zámer 11
Názov projektu

Sociálna a komunitná práca

Cieľ projektu

Asistencia pri riešení daných potrieb cieľovej skupiny, lepšia pripravenosť
na trh práce

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO,

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Počet klientov TSP a KP

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Zlepšenie podmienok pre cieľovú skupinu, lepšia pripravenosť pre trh práce,
zvýšenie zamestnateľnosti jednotlivých klientov

81

Projektový zámer 12
Názov projektu

Asistent učiteľa v MŠ

Cieľ projektu

Lepšia pripravenosť detí do školských zariadení

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO,

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Počet detí z MRK, ktorí sú pripravení do školských zariadení

Užívatelia

Predškolské deti

Indikátory monitoringu

Zníženie detí navštevujúcich špeciálne základné školy
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Projektový zámer 13
Názov projektu

Rómske hliadky

Cieľ projektu

Zníženie kriminality u MRK

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Počet osôb v Rómskej hliadke,

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Zníženie kriminality u MRK
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Projektový zámer 14
Názov projektu

Výstavba komunitného centra

Cieľ projektu

Zvýšenie gramotnosti u MRK, lepšia pripravenosť na trh práce

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Celkové náklady: 266 113,94 EUR

Miestne zdroje

13 305, 70 EUR

Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ

252 808,24 EUR

Verejné zdroje spolu

266 113,94 EUR

podnikatelia
nadácie
Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Výstavba komunitného centra

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Počet návštevníkov KC, počet aktivít v KC
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Projektový zámer 15
Názov projektu

Zvýšenie bezpečnosti pre cyklistov

Cieľ projektu

Vytvorenie možnosti pre rozvoj cykloturistiky s vybudovaním cyklotrasy

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Výstavba cyklotrasy o dĺžke cca 5 km

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, vznik pracovných miest, zvýšenie atraktivity obce,
zvýšenie turizmu v obci
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Projektový zámer 16
Názov projektu

Rozšírenie gravitačnej kanalizácie

Cieľ projektu

Dobudovanie kanalizácie v lokalitách kde chýba

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Výstavba gravitačnej kanalizácie o dĺžke cca 500 m

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, vznik pracovných miest, zlepšenie podmienok pre bytovú
politiku obce
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Projektový zámer 17
Názov projektu

Ochrana majetku obyvateľov a majetku obce pred povodňami

Cieľ projektu

Vybudovanie protipovodňových opatrení a zabezpečenie úpravy toku
v dôsledku predchádzaniu povodní

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Realizácia protipovodňových zábran a výstavba hrádzok pre zadržiavanie
vody

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Zníženie povodňových situácii v obci, zvýšenie spodnej hladiny vody...
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Projektový zámer 18
Názov projektu

Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov

Cieľ projektu

Rekonštrukcia nepostačujúcich trafostaníc

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Počet zrekonštruovaných trafostaníc

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Zníženie počtu porúch na jednotlivých trafostaniciach, zníženie úrazov ohľadne
trafostaníc

88

Projektový zámer 19
Názov projektu

Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov pred možnými nehodami s NN sieťami

Rekonštrukcia jestvujúcej NN siete s nevyhovujúcimi parametrami

Cieľ projektu

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Rekonštrukcia NN siete

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Zvýšenie bezpečnosti pre obyvateľov, zníženie nehodovosti a úrazov s NN sieťami
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Projektový zámer 20
Názov projektu

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Cieľ projektu

Rekonštrukcia existujúceho verejného osvetlenia a dobudovanie nového
verejného osvetlenia

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Výmena starých svietidiel za nové úsporné svietidla, dobudovanie
chýbajúcich svietidiel v obci

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov obce
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Projektový zámer 21
Názov projektu

Eliminácia rizík pri manipulácii s biologickým odpadom

Cieľ projektu

Kontrola s nakladania biologickým rozložiteľným odpadom v obci

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Eliminovanie nelegálnych skládok v obci, osveta medzi obyvateľmi
s manipuláciou biologickým odpadom

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, vznik pracovných miest,
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Projektový zámer 22
Názov projektu

Osveta s nakladaním nebezpečným odpadom

Cieľ projektu

Zabezpečenie informačnej kampane pre obyvateľstvo na zber
nebezpečného odpadu

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Počet informačných brožúrok, počet obyvateľov zúčastnených na
informačných kampaniach

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, vznik pracovných miest,
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Projektový zámer 23
Názov projektu

Zlepšenie bytovej situácie u neprispôsobivých občanov

Cieľ projektu

Výstavba nájomných bytov

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Výstavba nájomného bytu pre neprispôsobivých občanov

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, zlepšenie bytovej situácie, zníženie kriminality u detí a
mládež
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Projektový zámer 24
Názov projektu

Zlepšenie podmienok pre telesne zdravotných občanov

Cieľ projektu

Výstavba bezbariérových prechodov a vstupov

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Výstavba bezbariérových vstupov a prechodov

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, zvýšenie spokojnosti u zdravotne hendikepovaných
občanov formou dotazníkov
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Projektový zámer 25
Názov projektu

Eliminácia odpadových vôd

Cieľ projektu

Vytvoriť vyhovujúci spôsob zneškodňovania odpadových vôd a intenzívnej
poľnohospodárskej výroby

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Zneškodňovanie odpadových vôd

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, zvýšenie spokojnosti občanov obce,
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Projektový zámer 26
Názov projektu

Eliminovanie nelegálnych skládok s odpadom

Cieľ projektu

Eliminovanie nelegálnych skládok s odpadom, vytvorenie vhodných
podmienok na ochranu prírody

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

odstránenie nelegálnych skládok s odpadom

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, zvýšenie spokojnosti občanov, ochrana prírody
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Projektový zámer 27
Názov projektu

Zlepšenie podmienok pre občanov a vytvorenie vhodných zelených plôch
v obývanej oblasti

Cieľ projektu

Zalesňovanie územia a výsadba novej zelene v rámci ďalších zelených
plôch v obývanej oblasti v súlade s funkčnými plochami bývania a
komunikácii

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Počet m2 výsadby zelene

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, zvýšenie spokojnosti občanov prieskumom dotazníka
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Projektový zámer 28
Názov projektu

Ochrana zelene v obci

Cieľ projektu

Zvýšenie povedomia obyvateľov o ochrane zelene

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Propagácia brožúrok, organizovanie osvety pre občanov

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, zvýšenie záujmu o ochranu zelene v našej obci
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Projektový zámer 29
Názov projektu

Ochrana majetku občanov a majetku obce

Cieľ projektu

Zabránenie zosuvov pôdy

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Vybudovanie protieróznych opatrení proti zosuvom pôdy

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Znížení počet zosuvov pôdy, ochrana majetku občanov a obce
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Projektový zámer 30
Názov projektu

Zlepšenie a skrášlenie zelene v obývanej oblasti

Cieľ projektu

Zabezpečenie trvalé kosenie porastov v obývanej oblasti

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Pravidelne kosenie zelene v obývanej oblasti, vytvorenie pracovného
miesta

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Spokojnosť občanov, rast návštevnosti obce, zvýšenie CR
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Projektový zámer 31
Názov projektu

Zvýšenie estetickej úrovne parku a zelene v obci

Cieľ projektu

Skrášlenie oddychových zón a zelene v obci

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Počet zrekonštruovaných parkov, vytvorenie pracovného miesta

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, zvýšenie spokojnosti občanov,
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Projektový zámer 32
Názov projektu

Zvýšenie cestovného ruchu v našej obci

Cieľ projektu

V rámci rozvoja cestovného ruchu je potrebné vytvoriť podmienky pre
využitie kultúrnych pamiatok obce

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Vytvorené podmienky pre využitie kultúrnych pamiatok, vytvorenie
pracovného miesta, zvýšenie CR, rozšírenie ubytovacích kapacít

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, zvýšenie spokojnosti občanov, vytvorenie ďalších
pracovných miest
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Projektový zámer 33
Názov projektu

Zvýšenie vidieckeho cestovného ruchu a agroturizmu

Cieľ projektu

Rekonštrukcia starých budov, vybudovanie hospodárskych plôch,

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Verejné
zdroje EUR

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu

Súkromné
zdroje EUR

podnikatelia
nadácie
iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Vybudovanie menších plôch na chov zvierat, vybudovanie ubytovacích
kapacít, príprava plôch pre sadbu....

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, zvýšenie vidieckeho cestovného ruchu, vyšší príjem do
rozpočtu obce...
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Projektový zámer 34
Názov projektu

Zvýšenie cestovného ruchu v našej obci

Cieľ projektu

Vybudovanie marketingovej stratégie cestovného ruchu

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Vytvorenie webovej stránky zameranej na cestovný ruch, propagačné
materiály

Užívatelia

Obyvatelia obce, návštevníci obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, vyšší príjem do rozpočtu obce, vytvorenie pracovných
miest
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Projektový zámer 35
Názov projektu

Zvýšenie záujmu o ochrane prírody

Cieľ projektu

Vybudovanie náučných turistických trás a cyklotrasy

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Vybudovanie cca 5 km turistickej trasy a cyklotrasy, propagačné matriály,
vybudovanie ubytovacích kapacít

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, vytvorenie pracovných miest, ubytovacích zariadení...
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Projektový zámer 36
Názov projektu

Zvýšenie ubytovacích zariadení v našej obci

Cieľ projektu

Propagácia budovania malých rodinných penziónov – ubytovanie,
stravovanie, poskytovanie služieb v oblasti agroturistiky

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Vybudovanie rodinných penziónov a služieb v oblasti agroturistiky

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, propagácia našej obce, vytvorenie pracovných miest,
zvýšenie životnej úrovne občanov obce
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Projektový zámer 37
Názov projektu

Zvýšenie bezpečnosti pre cyklistov

Cieľ projektu

Zriadenie kempu v blízkosti cyklotrasy

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Vybudovanie oddychovej časti pre cyklistov, vybudovanie kempu blízkosti
cyklotrasy

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, zvýšenie spokojnosti u občanov, vytvorenie nových
pracovných miest
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Projektový zámer 38
Názov projektu

Výstavba Ekodvoru

Cieľ projektu

Zlepšenie prostredia pre občanov

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

733 780 EUR

Miestne zdroje

36 689 EUR

Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ

697 091 EUR

Verejné zdroje spolu

733 780EUR

podnikatelia
nadácie
Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Vybudovanie Ekodvoru

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Zvýšenie kvality bývania, eliminovanie divokých skládok, separácia odpadu
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Projektový zámer 39
Názov projektu

Zlepšenie a skrášlenie miest v bytovej zástavbe

Cieľ projektu

Vytvorenie parkovacích miest už v existujúcej bytovej zástavbe

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Počet vytvorených parkovacích miest v existujúcej bytovej zástavbe

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, spokojnosť občanov formou dotazníka
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Projektový zámer 40
Názov projektu

Efektívne umiestnenie parkovacích miest pri výstavbe bytovej jednotky

Cieľ projektu

Výstavba parkovacích miest pri výstavbe nového bytového fondu

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Počet vytvorených parkovacích miest

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, zvýšenie spokojnosti u občanov - dotazník

110

Projektový zámer 41
Názov projektu

Zvýšenie bezpečnosti pre chodcov

Cieľ projektu

Zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci, vytvorením nových chodníkov
s napojením na už existujúce chodníky

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Výstavba nového chodníka o dĺžke cca 500 m

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, zvýšenie bezpečnosti občanov, zníženie úrazovosti
a nehodovosti na kritických úsekoch obce
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Projektový zámer 42
Názov projektu

Zníženie nákladov na verejné osvetenie

Cieľ projektu

Rekonštrukcia existujúceho verejného osvetlenia

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Počet vymenených svietidiel za nové úsporné svietidlá

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, zvýšenie bezpečnosti občanov, úspora verejných financii

112

Projektový zámer 43
Názov projektu

Zlepšenie životných podmienok pre občanov obce

Cieľ projektu

Vybudovanie kanalizácie a napojenie na existujúcu vetvu –rodinné domy za
Gatrom

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Vybudovanie kanalizácie cca 300 m

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Zlepšenie podmienok občanov – dotazník, zlepšenie a ochrana prírody a okolia pri
rodinných domoch
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Projektový zámer 44
Názov projektu

Zlepšenie prostredia a zvýšenie kvality bývania v našej obci – regenerácia
centier sídiel

Cieľ projektu

Vybudovanie regenerácie centier sídiel

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Výstavba oddychových zón, rekonštrukcia existujúcich parkov, vystavba
a rekonštrukcia miestnej infraštruktúry..

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, zvýšenie spokojnosti občanov, zvýšenie kvality bývania v
obci
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Projektový zámer 45
Názov projektu

Zvýšenie bezpečnosti občanov

Cieľ projektu

Rekonštrukcia a výstavba lávky

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné
zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Počet vystavených a zrekonštruovaných lávok

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, zvýšenie bezpečnosti ako u občanov obce tak aj
u návštevníkov obce
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Projektový zámer 46
Názov projektu

Rekonštrukcia visutej lávky cez Topľu

Cieľ projektu

Rekonštrukcia a výstavba lávky

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Počet vystavaných a zrekonštruovaných lávok

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, zvýšenie bezpečnosti ako u občanov obce tak aj
u návštevníkov obce
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Projektový zámer 47
Názov projektu

Rekonštrukcia prístreškov na minerálnych prameňoch

Cieľ projektu

Zameranie sa na vidiecky cestovný ruch a agroturizmus

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné
zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Počet zrekonštruovaných prístreškov

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, zvýšenie bezpečnosti ako u občanov obce tak aj
u návštevníkov obce
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Projektový zámer 48
Názov projektu

Výstavba cyklochodníkov

Cieľ projektu

Vybudovanie náučných turistických trás a cyklotrás, Vytvoriť možnosti pre
rozvoj cykloturistiky s vybudovaním cyklotrás

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Počet (dĺžka) vybudovaných cyklochodníkov

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, zvýšenie bezpečnosti ako u občanov obce tak aj
u návštevníkov obce
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Projektový zámer 49
Názov projektu

Výstavba vyhliadkovej veže

Cieľ projektu

Zameranie sa na vidiecky cestovný ruch a agroturizmus

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Počet vystavaných vyhliadkových veží

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, zvýšenie bezpečnosti ako u občanov obce tak aj
u návštevníkov obce
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Projektový zámer 50
Názov projektu

Prístavba telocvične v areály Základnej školy Bystré

Cieľ projektu

Výstavba detských ihrísk a vytvorenie detského a mládežníckeho centra,
Rozšírenie kapacity školských zariadení

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Počet vybudovaných telocviční, školských zariadení

Užívatelia

Školopovinné deti navštevujúce školské zariadenie

Indikátory monitoringu

Zvýšenie návštevnosti školského zariadenia – počet osôb
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Projektový zámer 51
Názov projektu

Modernizácia Domu smútku

Cieľ projektu

Rozvoj občianskej, sociálnej a zdravotnej vybavenosti

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Počet zmodernizovaných Domov smútku

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Spokojnosť občanov, vytvorenie nových pracovných miest
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Projektový zámer 52
Názov projektu

Rekonštrukcia miestnej komunikácie (chodníkov a ciest)

Cieľ projektu

Oblasť technická a dopravná vybavenosť

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Počet (dĺžka) zrekonštruovanej miestnej komunikácie

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, zvýšenie bezpečnosti ako u občanov obce tak aj
u návštevníkov obce
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Projektový zámer 53
Názov projektu

Výstavba novej miestnej komunikácie

Cieľ projektu

Oblasť technická a dopravná vybavenosť - Zvýšenie bezpečnosti chodcov
v obci vytvorením nových chodníkov s napojením na už existujúce
chodníky

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Počet (dĺžka) vybudovanej miestnej komunikácie

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, zvýšenie bezpečnosti ako u občanov obce tak aj
u návštevníkov obce
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Projektový zámer 54
Názov projektu

Výstavba sociálnych bytov

Cieľ projektu

Výstavba nájomných bytov

Termín

Do 2029

Garant

obec

Spolupráca (partneri)

ÚPSVaR, MVO, Podnikatelia

Finančné zdroje: operačné
programy, resp. iné strategické
zdroje

Operačné programy EÚ, Súkromný kapitál

Oprávnené náklady spolu - EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri
aktualizácii tohto strategického dokumentu

Miestne zdroje
Regionálne (VUC)
zdroje
Verejné
zdroje EUR

Národné zdroje/štátny
rozpočet
Zdroje EÚ
Verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie

Súkromné
zdroje EUR

iné
Súkromné zdroje
spolu

Výstupy

Výstavba nových nájomných sociálnych bytov

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Rast návštevnosti obce, zlepšenie bytovej situácie, zníženie kriminality u detí a
mládež
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Monitorovanie a hodnotenie

Monitorovanie plnenia programu rozvoja obce bude procesom zameraným na
sledovanie tak kvalitatívnych ako aj kvantitatívnych zmien pomocou vybraných
ukazovateľov, cieľom ktorého bude získavanie o skutočnom stave opatrení
zameraných na zlepšenie úrovne života obyvateľov v obci.
Základným zdrojom údajov pre monitorovanie budú žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného prostriedku ako aj údaje z jednotlivých čiastkových
projektov.
Monitorovacia správa sa predkladá príjemcom pomoci a obsahuje účtovnú
závierku príjemcu pomoci a reálne hodnoty merateľných ukazovateľov výstupu
a výsledku realizovaných projektov.
V rámci monitoringu sa nesmie zabúdať na prostriedky vrátane zúčtovacích
dokladov, ktoré vstupujú do procesu finančného riadenia a obsahujú sumy tak
oprávnených ako aj neoprávnených výdavkov projektu, dátumy prijatia a zaúčtovania
žiadosti o platbu na platobnej jednotke.
Hodnotenie je vykonávané pravidelne za účelom merania efektivity výstupov
k daným cieľom v rámci programu. Vykonáva sa v priebehu realizácie jednotlivých
čiastkových projektov a po ich ukončení. Posudzuje sa hlavne vecná stránka projektu
a prípadné vzniknuté problémy. Riešenie prioritných problémov sa posudzuje
použitím kritérií voči stanoveným ukazovateľom a tvorí podklady pre analýzu
prípadných rizík do budúceho obdobia.
Nevyhnutnou podmienkou monitoringu je
organizačné a metodické
zabezpečenie riešenia problémov na operatívnej úrovni a ich vyplávajúce zmenové
riadenie.
Monitorovanie plnenia programu rozvoja obce bude obsahovať nasledujúce
činnosti:
➢ systematické zbieranie
strategických cieľov

vybraných

informácií

súvisiacich

s realizáciou

➢ spracovanie porovnávacích a tematických analýz, príprava priebežných správ
poukazujúcich na stupeň realizácie v hlavných oblastiach spoločenského
a hospodárskeho života
➢ vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov ako popis stupňa realizovaných cieľov
➢ vyhodnotenie súladu medzi prijateľnými cieľmi a opatreniami a dosiahnutými
výsledkami
Uvedené činnosti uskutočnené v procese monitorovania umožnia zhodnotiť
postup v realizácii plánovaných úloh.
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Záver

Predkladaný program rozvoja obce Bystré výsledkom
5 mesačnej práce veľkej
komunity ľudí, poslancov OZ, pracovníkov obecného úradu a členov komisií.
Strategický PRO obce Bystré bol široko komunikovaný s cieľom dosiahnuť
maximálnu participatívnosť celého procesu aktualizácie.
Základným odkazom z celého procesu aktualizácie rozvojového dokumentu je, že
samospráva obce musí byť lídrom rozvojových procesov a že realizovaná stratégia
musí byť prístupná zmenám na základe nových objavujúcich sa výziev a príležitostí
na rozvoj z externého prostredia. Rozvojový program musí byť naviazaný na
programový rozpočet obce a byť základným dokumentom s ktorým pracujú všetci
decízni reprezentanti obce aj všetci odborní pracovníci obecného úradu. Nový zákon
o podpore regionálneho rozvoja a systém programového rozpočtovania
predpokladajú, že PRO má byť základom a zdrojom pre všetky rozvojové procesy,
programovanie, projektovanie a rozpočtovanie. Rozvojový dokument je preto
pripravený na vysokej kvalitatívnej úrovni, ktorá je vyžadovaná aj pre tvorbu projektov
uchádzajúcich sa o štrukturálne fondy resp. iné finančné zdroje. Počas ich
implementácie aj po ich ukončení musí nasledovať evaluácia a monitoring
dosahovania jednotlivých cieľov, napĺňania opatrení a realizácie jednotlivých aktivít a
evaluácia celého procesu. Merateľné ukazovatele slúžia pre vyhodnocovanie
dosahovania naplánovaných cieľov.
Najnovšie poznatky a skúsenosti pri rozvojových procesoch hovoria o požiadavke
vysokej flexibility, čo znamená schopnosť vracať sa k predchádzajúcim krokom
rozvojového procesu, znovu vyhodnocovať zmenené predpoklady, zmenené
podmienky, nové technologické zmeny, potreby obyvateľov a schopnosť pružne
zmeniť resp. upraviť jednotlivé ciele, opatrenia a aktivity na základe zmenených
kritérií. Požiadavka na vysokú dynamiku rozvoja obce si vyžaduje využívať maximum
objavujúcich sa nových výziev a príležitostí. To zase predpokladá odborne
pripravených pracovníkov obce a zorientovaných zvolených predstaviteľov obce.
Predkladaný rozvojový program obce po implementácii dáva predpoklady pre vysokú
dynamiku rozvoja obce a tým k zvyšovaniu kvality života jeho obyvateľov a
spokojnosti návštevníkov obce. Taktiež umožňuje vysokú kvalitu spravovania obce vytvára predpoklady pre vysokú transparentnosť všetkých prebiehajúcich procesov,
vysokú efektívnosť a účinnosť pri využívaní verejných zdrojov a tiež pre vysokú
verejnú zodpovednosť predstaviteľov obce.
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