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ÚVOD
Dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Svinia na roky 2015
– 2020 je základným dokumentom, ktorým sa samospráva obce pri výkone svojej činnosti riadi
pri rozvoji územia a napĺňaní potrieb obyvate ov.
U.1 Zámer spracovania programu rozvoja obce
Základným cie om Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Svinia ( alej len PHSR)Ľ ako k účového strategického a rozvojového dokumentu v
strednodobom horizonte, je analýza hospodárskeho a sociálneho stavu obce Svinia a definovanie
príslušných potrieb, cie ov a opatreníĽ ktoré napomôžu vízii alšieho smerovania rozvoja obce s
oh adom na potreby občanov obce Svinia a zvýšenie kvality ich života.
Prostredníctvom PHSR sa uskutočňuje podpora regionálneho rozvoja na miestnej
úrovniĽ t.j. mohli by sme povedaťĽ že to je program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie
sociálneho, ekonomického a environmentálneho rozvoja obce.
U2. Východiská – analýza koncepčných dokumentov
PHSR obce Svinia bol vypracovaný v období máj - december 2015, s prihliadaním na
Metodiku na vypracovanie PHSR obce (verzia 2.0), ktorá bola vydaná Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR vo februári 2015 a to v nadväznosti na novelu Zákona
o podpore regionálneho rozvoja schválenej vládou SR dňa 18. júna 2014. Tento programový
dokument zoh adňoval aj iné plánovacie a rozvojové dokumenty od európskych, cez národné
a regionálne až po lokálne. Tieto sú uvedené v samostatnej prílohe.
U.3 Zoznam členov riadiaceho tímu
Na začiatku procesu bol zostavený riadiaci tímĽ ktorý prevzal na seba zodpovednosť za
spracovanie a koordináciu predmetného dokumentu. Ke že sa jedná o participatívny procesĽ
vytvorilo sa partnerstvo zložené zo zástupcov obecného úraduĽ externých odborníkov a
verejnosti, ktorých podnety boli do predmetného dokumentu zapracované.
U.4 Metodika tvorby PHSR Svinia
PHSR obce Svinia pozostáva z piatich častí:
1. Analytická časť
2. Strategická časť
3. Programová časť
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4. Realizačná časť
5. Finančná časť
Úvod obsahuje stručný popis chronológie prípravy PHSR a stručné zhrnutie
východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa vymedzeného územia.
Cie om analytickej časti je identifikovanie súčasného stavu rozvoja územia obceĽ jej
aktivít, poskytovaných služieb a ekonomickej aktivity či iných ukazovate ov charakterizujúcich
jej obyvate stvo. Posudzované by mali byť všetky hlavné oblasti ako napr.

udské zdrojeĽ

Infraštruktúra a vybavenosť územiaĽ Hospodárska štruktúraĽ Prírodné zdrojeĽ ktoré navzájom na
seba pôsobia a spoločne vytvárajú prostredie pre rozvoj obce.
Strategická časťĽ ktorá obsahuje víziu územiaĽ formuláciu a návrh stratégie rozvoja obce
pri zoh adnení jej vnútorných špecifík určuje hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce.
Rešpektuje princípy regionálnej politikyĽ má za cie

predkladanými návrhmi dosiahnuť

vyvážený rozvoj územiaĽ výber a popis strategických cie ov v jednotlivých politikách oblastiach rozvoja (hospodárska, sociálna, environmentálna).
Programová časť obsahuje konkrétne opatrenia a aktivity vrátane ich priradenia k
jednotlivým cie om a prioritám. Obsahuje tiež súbor ukazovate ov výsledkov a dosahov vrátane
východiskových a cie ových hodnôt.
Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia formou
partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce.

alej je zameraná na

systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merate ných
ukazovate ov a na vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou
akčných plánov.
Finančná časť obsahuje finančný plán na celú realizáciu PHSR; finančné zabezpečenie
jednotlivých opatrení a aktivít; model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít
za účasti sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce.
Záver obsahuje informáciu o schválení a zverejnení PHSR.
Tabu ka č. 3 (formulár Ú2) – Harmonogram spracovania PHSR obce Svinia

Harmonogram spracovania PHSR obce Svinia na roky 2015 – 2020

Termín
Úvod
Analytická čas
Strategická čas
Programová čas
Realizačná čas
Finančná čas
Záver

05/15 06/15 07/15 08/15 09/15
xx
xx
xx
xx
xx

10/15

11/15

12/15

xx

xx
xx

01/16

xx
xx
xx
4

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Svinia na roky 2015 - 2020

ČAS A - ANALYTICKÁ ČAS
Analytická časť založená na databáze informácií a ukazovate ov obsahuje komplexné
hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce, ex-post hodnotenie realizácie existujúceho
PHSRĽ odhad budúceho vývoja obceĽ možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a
koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územiaĽ analýzu silných a slabých stránok
územiaĽ analýzu príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územiaĽ SWOT analýzuĽ analýzu limitov
a rozvoja obceĽ definovanie podmienok udržate ného rozvoja obce.

A. 1

ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA
Pôvodný PHSR obce Svinia na roky 2007-2013 obsahuje komplexnú analýzu súčasného

stavu územia: priestorové usporiadanie a funkčné využitie územiaĽ prieskumy a rozbory:
prírodných podmienok, demografického potenciálu, bytového fondu občianskej vybavenosti a
sociálnej infraštruktúryĽ kultúrnych a historických hodnôtĽ hospodárskej základneĽ rekreácie a
cestovného ruchu, verejného dopravného vybavenia, verejného technického vybavenia, stav
životného prostredia a iné. Tieto dáta spolu s údajmi z Územného plánu obce Svinia,
štatistickými údajmi zo Sčítania obyvate ovĽ domov a bytov 2011Ľ ako aj údajmi poskytnutými
z Obecného úradu Svinia sú východiskovým podkladom pre dátovú základňu PHSR Svinia.

Charakteristika územia
Vymedzenie riešeného územia
Obec Svinia sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenskej republiky. Z h adiska
územnosprávneho členenia patrí do Prešovského kraja. Nachádza sa v neve kej vzdialenosti od
okresného i krajského mesta Prešov, v bezprostrednej blízkosti dia nice D1 a štátnej cesty I/18.
Hranice najbližších susedných štátov sú vzdušnou čiarou vzdialené nasledovne: Ma arsko – asi
52 km, Ukrajina – asi 92 km a Po sko – asi 36 km.
Rozlohou 1 473 ha a počtom 2 086 obyvate ov (k 31.12.2014) sa zara uje medzi stredne
ve ké obce.
Tabu ka č. 4 – Základné informácie o obci Svinia
Základné informácie o obci Svinia
Názov
Štatút

Svinia
obec

Sídlo obecného úradu

Obecný úrad Svinia, Hlavná 87/100, 082 32 Svinia

Vyšší územný celok

Prešovský samosprávny kraj
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Okres
Prvá písomná zmienka
Poloha
Nadmorská výška
Výmera katastrálneho územia
Počet obyvate ov
Hustota

Prešov
1262
49°00 36 s.z.š. 21°07 29 v.z.d.
345 m n. m. (stred obce)
1 473 ha
2 086 (k 31. 12. 2014)
141,62 obyv./km²
Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Svinia

Z h adiska súčasnej krajinnej štruktúry a využívania územia výrazným špecifikom
katastrálneho územia obce Svinia je relatívne vysoký podiel krajinných prvkov s výraznou
ekostabilizačnou hodnotou. Z h adiska zastúpenia prírodných prvkov a dôležitosti pri zachovaní
ekologickej stability územia najvýznamnejšie lesné pozemky zaberajú takmer polovicu plochy
katastrálneho územia obce (47,43 %) a trvalé trávne porasty iba trinástinu plochy takto
vymedzeného územia (7Ľ45 %)Ľ čo spolu predstavuje cca 55 % plochy tohto územia. Relatívne
vysoké plošné zastúpenie má orná pôda zaberajúca viac ako 34 % plochy. Pozitívom z h adiska
stupňa antropickej záťaže na prírodné prostredie je nie príliš vysoké zastúpenie zastavaných
plôch a ostatných plôch súhrnne zaberajúcich iba 7,39 % plochy. Zastúpenie ostatných
krajinných prvkov (záhradyĽ ovocné sadyĽ vodné plochy) je plošne iba málo významné.
Tabu ka č. 5.- Úhrnné hodnoty druhov pozemkov v obci Svinia v roku 2014
Druh
pozemku
/ výmera

Celková
výmera

Orná
pôda

Záhrady

Ovocné
sady

Trvalé
trávne
porasty

Lesy

Vodné
plochy

Zastavané
plochy

Ostatné
plochy

ha

1 473,51

514,05

21,19

4,25

109,78

698,90

16,41

57,95

50,98

%

100

34,89

1,44

0,29

7,45

47,43

1,11

3,93

3,46

Zdroj: Štatistický úrad SR

Geologické a geomorfologické pomery
Katastrálne územie obce sa z geomorfologického h adiska nachádza v provincii Západné
Karpaty, subprovincii Vonkajšie Západné KarpatyĽ v Podhô no-magurskej oblasti v Spišskošarišskom medzihorí. Povrch tvorí typická proluviálna-fluviálna pahorkatina na flyšovom
geologickom podklade. Územie patrí do oblasti silne členitých pahorkatín až stredne členitých
vrchovín. Podklad tvoria flyšové horniny s premenlivým podielom pieskovcovĽ ílovcov a
slieňovcov. Reliéf územia katastra obce Svinia je mierne členitýĽ nadmorská výška sa pohybuje
od cca 340 m n. m. v alúviu Malej Svinky v južnej časti katastra do cca 550 m n. m. pod kótou
Sýkorov (564,2 m n. m.) v severozápadnej časti katastra obce Svinia.
Pedologické pomery
V strednej a severnej časti územia prevládajú kambizeme modálne a kultizemné nasýtené
až kysléĽ sprievodné rankre a kambizeme pseudoglejové; zo stredne ťažkých až

ahších

skeletnatých zvetralín nekarbonátových hornín. V južnej časti katastra na menej exponovanom
6
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reliéfe pahorkatiny a v alúviu Malej Svinky sa vyvinuli pseudogleje modálne, kultizemné a
luvizemné nasýtené až kyslé; zo sprašových hlín a svahovín. Pôdy sú zaradené pod a zákona č.
220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní po nohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.
z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod a webovej lokality www.podnemapy.sk
do 5. až 9. bonitnej skupiny bonitovaných pôdnoekologických jednotiek (BPEJ), pričom medzi
najkvalitnejšie pôdy v k.ú. Svinia patria pôdy s kódom BPEJ 0657203, 0711002, 0757002,
0757202, 0769212 a 0769232. Pôdy majú strednú až nízku úrodnosť. Z h adiska produkcie sú tu
zastúpené najmä stredne produkčné orné pôdy.
Klimatologické pomery
Prevažná časť katastrálneho územia a samotná obec Svinia leží pod a Atlasu krajiny SR
(2002) v mierne teplej oblasti, alúvium Malej Svinky a nižšie polohy pahorkatiny a vrchoviny v
okrsku M3 – mierne teplom, mierne vlhkomĽ pahorkatinovom až vrchovinovom. Vyššie polohy
okolitej Šarišskej vrchoviny v západnej časti katastra ležia v okrsku M6 – mierne teplom,
vlhkom, vrchovinovom.
Klimatické a hydrologické pomery
Ročné zrážky sa v katastrálnom území obce pohybujú v rozmedzí 600 až 700 mm.
Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je v intervale 80 – 100 dní v rokuĽ priemerná výška
snehovej pokrývky je medzi 10 - 15 cm. Obcou preteká vodný tok Malá SvinkaĽ tečúci po
západnej a juhozápadnej časti katastrálneho územia.
Flóra a fauna
Katastrálne územie obce Svinia patrí pod a fytogeograficko-vegetačného členenia (Atlas
krajiny SR, 2002) do dubovej zónyĽ do flyšovej oblastiĽ do okresu Šarišská vrchovina.
Potenciálnu prirodzenú vegetáciu tvoria karpatské dubovo-hrabové lesyĽ na južných svahoch
okolitej pahorkatiny až vrchoviny aj dubové a cerovo-dubové lesy. Zo živočíchov prevládajú
najmä zástupcovia spoločenstiev políĽ lúk a listnatého lesa: diviak lesnýĽ srnec lesnýĽ zajac
po nýĽ jeleň lesný.
Životné prostredie
Obec Svinia má vypracovaný Krajinno-ekologický plán pre celé katastrálne územie.
V riešenom území sa nachádzajú prvky územného systému ekologickej stability lokálneho až
regionálneho významu. V katastrálnom území obce sa nenachádzajú osobitne chránené územia
7
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ani územia sústavy NATURA 2000.
Stručná história obce
Svinia patrí medzi najstaršie obce v bývalej Šarišskej župe (prvá písomná zmienka je
z roku 1262). Názov obce mal v minulosti rôzne tvary napr.: Zyna, Scynna, Scinefolua, Swynne,
Swina a i. Svinia bola najväčšou a hospodársky najdôležitejšou dedinou tunajších š achticov.
Obyvate stvo sa zaoberalo po nohospodárstvomĽ tkaním a prácou v lesoch. Svinia patrila medzi
strediská výroby udového textilu. Život v obci do konca II. svetovej vojny charakterizoval jej
po nohospodársky ráz. Po ukončení II. svetovej vojny sa život v obci postupne začal dostávať do
nových ko ají. Bol vytvorený Miestny národný výbor, ktorý prevzal správu obce. Postupne
vznikali aj nové spoločenské organizácie (napr. Zväz slovenských žien). Začiatkom 50. rokov sa
v celej vtedajšej Československej republike začala socializácia dedinyĽ začalo sa s vytváraním
Jednotných ro níckych družstiev. Ro níci vo Svinej sa kolektivizácii bránili. Do roku 1959 sa
obyvatelia obce zaoberali väčšinou po nohospodárstvomĽ pričom obhospodarovali svoje
súkromné pozemky.

udské zdroje
Obyvate ov obce Svinia budeme analyzovať predovšetkým z h adiska vekovejĽ
vzdelanostnej, národnostnej a náboženskej štruktúry a tiež aj pod a ich ekonomickej aktivity.
Tabu ka č. 6 – Vývoj počtu obyvate ov obce Svinia v rokoch 1900 - 2010
Rok
počet obyvate ov

1900

1910

1921

547

526

485

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2010

468
585
725
933 1029 1078 1323 1653
Zdroj: Štatistický úrad SRĽ Historický lexikón obcí SR 1970-2001

Tabu ka č. 7 – Základné demografické údaje obce Svinia
Rok

2010

2011

2012

2013

2014

Počet obyvate ov

1653

1799

1849

1965

2086

Prirodzený prírastok/úbytok spolu

44

37

32

54

57

Migračný prírastok/úbytok spolu

1

10

18

62

65

Celkový prírastok/úbytok obyv. spolu
45
47
50
116
122
Zdroj: Štatistický úrad SR,2015; Informácie z obecného úradu v obci Svinia

V posledných 5 rokov došlo v obci Svinia k výraznému zvýšeniu počtu obyvate ov.
Dôvodom je výstavba nového zastavaného územia obce a dodatočné prihlásenie rómskych
občanov k trvalému pobytu v obci.
Veková štruktúra obyvate stva
Z výsledkov porovnania vekovej štruktúry obyvate stva k 31.12.2014 vyplývaĽ že
podiel obyvate stva vo vekovej skupine 0 – 14 bol v obci Svinia ve mi výrazne nad úrovňou
8
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podielu tejto vekovej zložky dosiahnutého v rámci okresu PrešovĽ v rámci Prešovského kraja
i v rámci Slovenskej republiky.
Podiel obyvate stva vo vekovej skupine 15 – 64 bol v obci Svinia výrazne pod úrovňou
podielu tejto vekovej zložky dosiahnutého v rámci okresu PrešovĽ v rámci Prešovského kraja
i v rámci Slovenskej republiky.
Podiel obyvate stva vo vekovej skupine nad 65 rokov bol v obci Svinia ve mi výrazne
pod úrovňou podielu tejto vekovej zložky dosiahnutého v rámci okresu PrešovĽ v rámci
Prešovského kraja i v rámci Slovenskej republiky.
Tabu ka č. 8 - Veková štruktúra obyvate ov v základných vekových kategóriách v obci Svinia k 31.12.
2014
0 – 14

15 - 64

65+

Počet

848

1 111

127

%

40,65

53,26

6,09

Počet

29 911

120 058

21 809

%

17,41

69,89

12,70

Prešovský kraj

%

17,96

69,92

12,12

SR

%

15,3

70,9

13,7

Veková kategória
Obec Svinia
Okres Prešov

Zdroj: Štatistický úrad SR

Vekovú štruktúru vo vybraných vekových kategóriách možno charakterizovať:
 Nízkym početným zastúpením (111 osôb) i percentuálnym podielom (5,3 %), v časovom

horizonte spracovania PHSR, preddôchodkových a čiastočne dôchodkových vekových
kategórií 55 – 59 a 60 – 64 rokovĽ čo nepredstavuje riziko významného zníženia kúpnej
sily obyvate stva v nasledujúcich rokoch,
 Ve mi vysokým početným zastúpením (369 osôb) i percentuálnym podielom (17,6 %),
v časovom horizonte spracovania PHSRĽ predškolských vekových kategóriíĽ čo bude
vytvárať dodatočný tlak na zvyšovanie kapacity školských zariadení na území obceĽ
 vysokým početným zastúpením (176 osôb) i percentuálnym podielom (8,4 %),
v časovom horizonte spracovania PHSRĽ stredoškolských vekových kategórií
s možnosťou pokračovania štúdia na vysokých školách resp. nástupom do zamestnania.
Tabu ka č. 9 - Veková štruktúra obyvate ov vo vybraných vekových kategóriách v obci Svinia v roku
2014
Veková
kategória

0-2

3–5

6 – 14

15 - 19

20 - 54

55 - 59

60 – 64

65+

Počet
obyvate ov

195

174

479

176

824

63

48

127

%

9,3

8,3

23,0

8,4

39,5

3,0

2,3

6,1

Zdroj: Štatistický úrad SR

So stavom a vývojom vekovej štruktúry obyvate stva bezprostredne súvisia hodnoty
priemerného veku, indexu starnutia a indexu ekonomického zaťaženia. Pri porovnaní hodnôt
9
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vybraných ukazovate ov veku sa prejavujú nevýrazné (v priemernom veku a v mediánovom
veku) resp. ve mi výrazné rozdiely dosiahnutých hodnôt v prípade mužov a žien (v indexe
starnutia).
Tabu ka č. 10 - Vybrané ukazovatele veku v obci Svinia v roku 2014
Skupiny

Priemerný vek

Mediánový vek

Index starnutia

Index ekonomického
za aženia

Muži

24,94

19,90

11,04

86,19

Ženy

26,71

21,20

19,31

89,42

Obyvate stvo spolu

25,81

20,40

14,98

87,76

Zdroj: Štatistický úrad SR

Štruktúra obyvate stva pod a najvyššieho dosiahnutého vzdelania
Úroveň dosiahnutého vzdelania je mimoriadne dôležitou podmienkou pri uplatnení na
trhu práceĽ pričom vo všeobecnosti vyššia úroveň znamená podstatne vyššiu šancu na
spoločenské uplatnenie. Výraznou realizačnou nevýhodou samotnej obce Svinia je ve mi nízky
podiel obyvate ov s vysokoškolským vzdelanímĽ úplným stredným odborným vzdelaním i
úplným stredným učňovským vzdelaním (s maturitou) a naopak ve mi vysoký podiel obyvate ov
bez vzdelania a obyvate ov so základným vzdelaním.
Graf č. 2 – Obyvate stvo pod a najvyššieho dosiahnutého vzdelania

Národnostná a náboženská štruktúra obyvate stva
V národnostnej štruktúre obce Svinia ve mi výrazne dominujú obyvatelia slovenskej
národnosti (63,3 %) a obyvatelia rómskej národnosti (28,5 %), ostatné národnosti majú
z h adiska svojho početného zastúpenia i percentuálneho podielu iba ve mi okrajový význam.
Štruktúra obyvate stva pod a materinského jazyka používaného v domácnosti v
obci Svinia čiastočne kopíruje národnostnú štruktúru obyvate stvaĽ s výnimkou výrazne vyššieho
percentuálneho podielu obyvate ov s rómskym materinským jazykom oproti percentuálnemu
podielu obyvate ov rómskej národnosti (53,6:28,5) a naopak výrazne nižšieho percentuálneho
10
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podielu obyvate ov so slovenským materinským jazykom oproti percentuálnemu podielu
obyvate ov tejto národnosti (37,7:63,3).
V štruktúre obyvate stva pod a náboženského vyznania v obci Svinia ve mi výrazne
dominujú veriaci Rímskokatolíckej cirkvi (86,6 %), veriaci ostatných náboženských vyznaní
majú z h adiska svojho početného zastúpenia i percentuálneho podielu iba ve mi okrajový
význam.
Štruktúra obyvate stva pod a ekonomickej aktivity
V roku 2011 bolo v obci Svinia 660 ekonomicky aktívnych osôb. Miera ekonomickej
aktivity obyvate ov obce je 37Ľ39%. V čase SODB 2011 bolo v obci 375 nezamestnanýchĽ čo
predstavovalo 56,81% ekonomicky aktívnych osôb.
Tabu ka č. 11a + 11b – Obyvate stvo pod a súčasnej ekonomickej aktivity
Obyvate stvo pod a súčasnej ekonomickej aktivity
Osoby ekonomicky aktívne
Pohlavie

Osoby na
Vypomáhajúci - neplatení rodičov.
členovia domácností v
pracujúci
Dovolenke
nezamestnaní rodinných podnikoch
dôchodcovia
z toho

spolu

osoby na
mater.
dovolenke
5

%

660 100,0

Spolu

14

375

2

19

Obyvate stvo pod a súčasnej ekonomickej aktivity
Osoby závislé
Pohlavie

Nepracujúci Ostatní
dôchodcovia nezávislí
167

Spolu

8

v tom

spolu

deti do 16 r.

769

študenti SŠ

711

študenti VŠ

44

14

Ostatní
závislí,
nezistení

Spolu

142

1 765

Zdroj: Štatistický úrad SR

Ekonomická štruktúra
V ekonomickej štruktúre obyvate stva obce dominuje početné zastúpenie živnostníkov
pred právnickými osobamiĽ pričom od roku 2011 možno pozorovať ve mi mierny pokles počtu
živnostníkov a naopak ve mi mierny nárast počtu právnických osôb. Početné zastúpenie
slobodných povolaní a samostatne hospodáriacich ro níkov zostáva prakticky bez výrazných
zmien.
Tabu ka č. 12 - Ekonomická štruktúra obyvate stva v obci Svinia
Rok

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Živnostníci

35

41

37

45

43

43

45

50

54

55

54

Slobodné
povolania

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

4

Samostatne
hospodáriaci
ro níci
Právnické
osoby spolu

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

11

9

10

10

11

9

10

11

12

11

18
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Zdroj: Štatistický úrad SR

Odchádzka a dochádzka do zamestnania
V samotnej obci Svinia sa nachádza iba málo pracovných príležitostíĽ čoho následkom je
vysoká odchádzka do zamestnania mimo miesto trvalého bydliska, prakticky vo všetkých
odvetviach hospodárstva.
Obyvate stvo obce Svinia odchádza za prácou do okresného mesta Prešov (57Ľ5 %)Ľ
do ostatných obcí v okrese Prešov (17Ľ5 %)Ľ do zahraničia (13,1 %) a do ostatných obcí mimo
okres Prešov (11Ľ9 %).
V odchádzke do zamestnania z obce Svinia dominujú muži s mierne nadpolovičným
podielom na celkovom počte.
Dochádzka za prácou do obce Svinia je z h adiska početnosti málo významnáĽ pričom
v jej štruktúre sú zastúpení dochádzajúci z okresného mesta Prešov (45Ľ3 %), z ostatných obcí
okresu Prešov (37Ľ3 %) a z ostaných obcí mimo okres Prešov (17,3 %).
Nezamestnanos
V roku 2014 bolo v obci 345 nezamestnaných občanov z toho 117 žien. Miera
nezamestnanosti dosahovala 52,27%. Vzdelanostná štruktúra nezamestnaných odha ujeĽ že
najzranite nejšie sú skupiny s najnižšou kvalifikáciou a s nízkym stupňom vzdelania.

Domový a bytový fond
K 31. 12. 2014 bolo v obci Svinia 339 bytových jednotiek (1 dom = 1 bytová jednotka)
z toho 72 bytov a 267 rodinných domov. V čase SODB 2011 bolo v obci 308 bytov, z toho 246
trvalo obývaných. Na domovom fonde obce mali dominantný podiel rodinné domy. Počet trvale
obývaných bytov v obci Svinia vzrástol v období 2006-2015 v dôsledku intenzívnej
individuálnej bytovej výstavby. Zároveň musíme skonštatovaťĽ že bolo postavené nespočetné
množstvo provizórnych ubytovacích zariadení v priestore rómskej osady.
V roku 2011 bolo novopostavených a zároveň skolaudovaných 6 bytových jednotiekĽ
v roku 2012 to boli 3 bytové jednotky, v roku 2013 ich bolo 10 a v roku 2014 zas 5 bytových
jednotiek. V územnom pláne obce Svinia je navrhnutá výstavby rodinných domov a taktiež
výstavba bytových domov, a to dostavbou existujúceho areálu bytoviek na avom brehu Malej
Svinky.
Akútnym problémom, ktorý je potrebné riešiť, je výkup pozemkov pod existujúcou
a navrhovanou plochou rómskej osady, a to z dôvodu zlepšenia životných podmienok
marginalizovaných skupín obyvate ov.

Dopravná infraštruktúra
Cestná infraštruktúra
Obec má relatívne ve mi dobrú dopravnú polohu: južným okrajom obce je trasovaná
cesta prvej triedy I/18, ktorá je významnou komunikáciou Západ - Východ celoslovenského
12
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významu a vo vzdialenosti cca 500 m od južného okraja obce je trasovaná dia nica D1.
Najvýznamnejšou cestnou komunikáciouĽ prechádzajúcou zastavaným územím obce
Svinia v severo - južnom smereĽ je trasa cesty III/3428 (pôvodná cesta III/068167) Svinia
(križovatka cesta I/18) – Lažany - Jarovnice.
Pozdĺž komunikácii sú po oboch stranách vybudované chodníky a taktiež dve
autobusové zastávky.
Železnice
Obec Svinia, vrátane juhozápadnej časti okresu PrešovĽ nie je napojená na systém
celoštátnej železničnej dopravy. Najbližšia trasa elektrifikovanej jednoko ajnej železničnej
trate medzinárodného významu č. 188 Kysak – Plaveč – Muszyna (PKP), tvoriaca medzinárodný
tranzitný koridor IX pod a medzinárodných dohôd AGTCĽ prechádza katastrálnym územím
v neve kej vzdialenosti sa nachádzajúceho mesta Prešov.
Najbližšia železničná stanica je situovaná v južnej časti mesta Prešov.
Autobusová, cyklistická a letecká doprava
Najväčší podiel na hromadnej preprave osôb má autobusová preprava prostredníctvom
prímestských liniekĽ ktoré zabezpečuje SAD PrešovĽ a.s.
Všetky cyklotrasy v riešenom území sú vedené po existujúcich cestných komunikáciách,
pričom z h adiska bezpečnosti cyklistickej dopravy a plynulosti automobilovej dopravy je toto
riešenie nevhodné. Cez obec vedie značená cyklotrasa Šarišskou vrchovinouĽ ktorá je značená
štandardnými smerovníkmi cyklotrás.
V krajskom meste Prešov sa nenachádza žiadne civilné letiskoĽ je tu lokalizované iba
vojenská vrtu níková základňa. Najbližšie letisko s verejnou prepravou osôb a nákladov je
v Košiciach.

Technická infraštruktúra

Zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou, odvádzanie dažďových vôd
Obec Svinia má vybudovaný verejný vodovod, ktorý má zabezpečený dostatok pitnej
vody. Obyvatelia sú rovnako zásobovaní pitnou vodou aj individuálne z jednotlivých domových
studní.
Pre ochranu zastavaných plôch pred povrchovými vodami sú nad obcou vybudované
a udržiavané protipovodňové zariadenia a opatrenia (zasakovacie pásy, hrádzky, svahové
deformácie a presvahované lesné cesty). Pre odvedenie storočnej vody nie sú upravené korytá
všetkých vodných tokov na území obce. Obec má vybudované provizórne ochranné technické
zariadenie pre odvádzanie daž ových povrchových vôd, a to otvorené rigoly pozdĺž miestnych
komunikácií a štátnej cesty so zaústením do vodného toku Malá Svinka.
Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
Obec S vi n i a m á v súčasnosti vybudovanú verejnú kanalizačnú sieť. V obci sa síce
13
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nachádza čistiareň odpadových vôd, no nie všetky objekty sú napojené na verejnú kanalizáciu,
v týchto prípadoch sú odpadové vody zachytávané v domových žumpách.
Zásobovanie elektrickou energiou, verejné osvetlenie
Obec Svinia je zásobovaná elektrickou energiou vedením vysokého napätia (VN) 22 kV
vychádzajúceho z elektrickej stanice Prešov 1 (inštalovaný výkon 50 + 50 MVA) na uspokojivej
úrovni, pričom výkon existujúcich transformačných staníc v obci pod a platného územného
plánu obce vyhovuje súčasným i výh adovým požiadavkám obce. Verejné osvetlenie
zabezpečujú halogénové svietidlá osadené na podperných stĺpoch rozvodov nízkeho napätia.
Zásobovanie plynom a teplom
Kompaktne zastavaná časť obce je plynofikovaná. Zemný plyn je využívaný zhruba 90%
domácnosťami. Plynové vykurovanie má obvykle formu ústredného vykurovaniaĽ len výnimočne
sa realizuje samostatnými plynovými pecami. V obci nie je vybudované centrálne zásobovanie
teplom.
Rádiokomunikácie, Miestny rozhlas, TelekomunikácieĽ Pošta
V obci je príjem televízneho signálu zabezpečovaný televíznym prekrývačom TVP a
vysielača Dubník. V obci nie je vybudovaný rozvod káblovej televízie.
Rozhlasová ústredňa je umiestnená v budove obecného úradu. Vedenie miestneho
rozhlasu je vedené pozdĺž miestnych komunikáciíĽ väčšinou súbežne s telefónnym vedením a
vedením NN.
Z h adiska telekomunikačného členenia sa obec nachádza v UTO Prešov. Miestna
telefónna sieť v obci je prevedená vzdušným vedením.
Poštové služby v obci zabezpečuje v obci situovaná pobočka Slovenskej poštyĽ a. s.

Hospodársko – ekonomický potenciál obce
Po nohospodárstvoĽ lesné hospodárstvo
Drvivú väčšinu plochy katastrálneho územia obce obhospodaruje PD Šarišan a SHR Peter
Trišč.
Na pozemkoch, ktoré obhospodaruje Po nohospodárske družstvo Šarišan, sa pestuje
kukuricaĽ pšenicaĽ repka olejná, zemiaky a atelinaĽ obhospodarujú sa tiež trvalé trávnaté porasty
(TTP). Živočíšna výroba je zastúpená chovom mladých býkov.
SHR Peter Trišč sa zaoberá ekologickou po nohospodárskou výrobou formou
obhospodarovania TTP a chovom hovädzieho dobytka formou vo ného ustajnenia.
Lesné hospodárstvo zastupujú tieto spoločnosti: Združená lesná spoločnosť obce Svinia;
Lesná spoločnosť Korínek a spol.; Lesná spoločnosť Me uch a spol.; Štátne lesy SR.
Priemysel
Toto odvetvie zastupujú predovšetkým samostatne zárobkovo činné osoby so svojimi
domácimi aktivitami, ako stolárstvo, výroba a hutnícke spracovanie kovov, lakiernické práce,
ťažba drevaĽ at . V obci sú prítomné aj úspešné priemyselné mikropodniky, napr. vo výrobe
14
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komfortných dizajnových stoličiek a kresiel, firma na stavebné a zemné práce, pneuservis,
kamenárstvo a výroba náhrobkov.
Trhové službyĽ maloobchod
V obci sa nachádza 5 maloobchodných predajní so zmiešaným tovarom a jedno
pohostinstvo. Škálu poskytovaných služieb v obci tvoria: nákladná doprava, reklamné a
marketingové službyĽ vykonávanie inžinierskychĽ priemyselnýchĽ bytových a občianskych
stavieb a zemné práce.
Podnikate ská aktivita
Z celkového počtu podnikate ských subjektov v obci vyše 70% tvoria fyzické osoby.
Rozhodujúca väčšina podnikate ov vyvíja svoju činnosť v službách.
Cestovný ruch, ubytovacie a reštauračné služby
Na základe klasifikácie nosných foriem Národného programu rozvoja cestovného ruchu
SR má obec Svinia reálny potenciál predovšetkým pre rozvoj hobby turizmu, cykloturistiky,
rôznych alternatív tzv. soft foriem cestovného ruchu, rôznych športov vidieckej turistiky vrátane
agroturistiky, kultúrneho cestovného ruchu. Súčasná úroveň návštevnosti obce je nízkaĽ potenciál
cestovného ruchu sa ešte nevyužíva.
V samotnej obci sa nenachádza žiadne stravovacie či ubytovacie zariadenie. Nachádza sa
tu však hostinec (ŠTAMGAST U kamarátov) a v katastrálnom území obce i Autocamping
Chminianska Nová ves s reštauračnými službami.
Kultúrne pamiatky
V obci Svinia sú Pamiatkovým úradom SR evidované v Ústrednom zozname pamiatkového
fondu (ÚZPF) nasledovné pamiatkové objekty (PO): Kostol (rímskokatolícky kostol Narodenia
Panny Márie) – č. ÚZPF 380 a Kaštie – č. ÚZPF 379.
Pri rozvoji obce je nevyhnutné rešpektovať aj evidované archeologické lokality:
historické jadro obce – územie s evidovanými archeologickými nálezmi (1. písomná zmienka
o obci v roku 1262), areál stredovekého kostola panny Márie – zemný val. Nálezy keramiky
z 13. – 14. storočiaĽ na ploche novostavby kostola Božieho milosrdenstvaĽ p.č. 23 – kultúrne
vrstvy a zahĺbený objekt z mladších úsekov novovekuĽ vo vrstve ojedinele aj renesančné kachlice
a sporadické stredoveké črepy;
poloha Sabultov – zaniknutá stredoveká obec (písomné správy zo 14. – 15. storočia);
poloha Stredné hory – sídlisko z mladšej doby kamennej.
Pri aktivitách vyplývajúcich zo strategického dokumentu je nevyhnutné rešpektovať NKP
a ich bezprostredné okolie a postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z.z.
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. V zmysle § 27 ods. 2
pamiatkového zákona v bezprostrednom okolí nehnute nej kultúrnej pamiatky nemožno
vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosťĽ ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty
kultúrnej pamiatky.
KPÚ Prešov v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky
ochrany PO a archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní.
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V zmysle § 14 ods. 4 pamiatkového zákona môže obec rozhodnúť o utvorení a odbornom
vedení evidencie pamätihodností obce. Do evidencie pamätihodností obce možno zaradiť okrem
hnute ných vecí a nehnute ných vecí aj kombinované diela prírody a človekaĽ historické
udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvyĽ ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce.
Takýto zoznam predloží obec na odborné a dokumentačné účely krajskému pamiatkovému úradu
a ak ide o nehnute né veciĽ stavebnému úradu.

Občianska vybavenos obce
Občiansku a technickú vybavenos obce tvorí:
ambulancia



Telocvičňa



Lekáreň



Školská jedáleň

Predajňa pohonných látok



Matrika



Knižnica

Samostatná ambulancia



Slovenská pošta



Rozvodná sieť plynu

praktického lekára pre



Základná škola



Skládka komunál. odpadu

s Materskou školou



Požiarna zbrojnica

Základná umelecká škola



Cintorín, Dom smútku



Potraviny



Pohostinstvo




dospelých a


stomatologická
Obchody a služby:
- ŠTAMGAST U kamarátov

- predaj potravinových a mäsových výrobkov

- Kaderníctvo

- Veronika Bendíková - POTRAVINY

- ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.

- 3SC, s. r. o.

- COOP Jednota POTRAVINY Svinia

- TSCon, s. r. o.

- predajňa potravín

- Ing. Rastislav Nemčík

Školstvo
V školskom roku 2014/2015 mala Základná škola s materskou školou Svinia spolu 576
žiakov. Základná škola má zriadené oddelenie ŠKD (školský klub detí), školskú jedáleňĽ
telocvičňu a špeciálnu počítačovú učebňu. Prevádzka školy je dvojzmenná. Materská škola sa
nachádza v budove Obecného úradu. Obecný úrad vytvoril spoločný školský obvod s obcami
LažanyĽ Kojatice, Kojatická Dolina a Šarišské Lužianky.
V sídle základnej školy sa nachádza detašované pracovisko súkromnej základnej
umeleckej školy DAMA, kde sa vyučujú predmety ako hra na klavíriĽ zobcovej flaute, klarinete,
hra na husliach a gitare.
V obci sa nachádza Súkromná stredná odborná škola – ELBA, v ktorej sa žiaci vyučujú
rôznym odborom (napr. murár).
Tabu ka č. 13 - Školské zariadenia v obci Svinia a ich vybrané charakteristiky
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

MŠ spolu triedy

3

4

4

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

MŠ spolu deti

73

71

66

66

62

69

65

65

64

62

72

82

76

72
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MŠ spolu –
učitelia

6

6

6

5

4

4

5

5

Špeciálna
škola - žiaci

147

166

166

148

164

178

193

223

Špeciálna
škola
učitelia

16

19

20

19

21

22

22

ZŠ – triedy

12

10

10

11

9

9

ZŠ - žiaci

230

165

162

192

160

ZŠ- učitelia

14

13

14

14

Školské
jedálne
–
miesta pri
stoloch

32

32

32

32

5

5

5

6

6

6

260

287

263

274

279

290

31

34

43

44

38

38

41

12

11

8

8

10

12

14

15

150

185

168

148

120

159

188

211

214

13

11

21

14

13

12

17

19

19

21

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

Zdroj: Štatistický úrad SR

Zdravotníctvo
Dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvate ov obce je zabezpečená prevádzkou
1ekárne (Aevitas) a 2 samostatnými ambulanciami:
 Ambulancia praktického lekára pre dospelých - MUDr. Mária Kyslanová
 Stomatologická ambulancia - MUDr. Vi chová Zuzana, s.r.o.
Za ostatnými zdravotnými službami dochádzajú obyvatelia obce do najbližšieho mesta
PrešovĽ kde sa nachádza aj Fakultná nemocnica s poliklinikou.
KultúraĽ šport a ostatné (združeniaĽ kluby a i.)
Obyvatelia obce Svinia majú k dispozícii kultúrny dom s kapacitou cca 200 miest. V obci
sa nachádza obecná knižnica s približne 2 935 publikáciami.
Na kultúrno-spoločenskom dianí sa okrem samotnej obce Svinia a kultúrnych i
vzdelávacích inštitúciíĽ intenzívne podie ajú aj občianske združenia, spolky a záujmové
zoskupenia, ako napríklad folklórny súbor Svinianky a školský krúžok udového tanca a spevu
Klások. K tradičným kultúrnym podujatiamĽ ktoré patria medzi najznámejšie a najviac
navštevovanéĽ patria tieto:
Tabu ka č. 14 – Kultúrne a spoločenské podujatia v obci Svinia
Život v obci
Podujatie

Termín

Charakter podujatia

Uvítanie nového roku pred OÚ

Silvester/Nový Rok

tanečná zábava s ohňostrojom

Fašiangová zábava a sánkovačka detí

február

tanečná zábava

Ve konočná výstava

marec/apríl

výstava ve konočných prác

Odpustová slávnosť (Božie milosrdenstvo)

apríl

slávnosť

Sviatok sv. Floriána

máj

kultúrny program

Deň matiek

máj

kultúrny program

Medzinárodný deň detí

jún

kultúrny program

Oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda

júl

kultúrny program HZZĽ večerný beh
obcou Svinia
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Futbalový turnaj

september

športová akcia

Jesenná výstava

september/október

výstava úrody

Deň úcty k starším

október

kultúrny program , výlety dôchodcov

Oslavy sv. Mikuláša

december

kultúrny program pre deti

Vianočná výstava

december

výstava vianočných prác

Zdroj: Obecný úrad Svinia, 2015

V obci sa nachádza futbalové ihriskoĽ ktoré ve kou mierou prispieva k rozvoju športu
a je využívané miestnym Futbalovým klubom ŠK Svinia.
V areáli Základnej školy sa nachádza betónová plocha a priestor rôzne športové aktivity.
V roku 2006 bolo postavené tenisové ihrisko a neskôr v roku 2007 detské ihrisko, ktoré
rozvíjajú športové aktivity mládežeĽ detí i dospelých.
Ostatné – združenia, kluby a i.
V obci Svinia sa aj v roku 2015 svoju činnosť vyvíjajú tieto združenia a kluby:
- Klub mládeže
- Dobrovo ný hasičský zbor Svinia
- Klub dôchodcov
- Po ovnícke združenie SRNKA

EX-POST hodnotenie predchádzajúceho PHSR
Finančná a hospodárska situácia
Tabu ka č. 15 (formulár Ú6) – Ex post hodnotenie predchádzajúceho PHSR Svinia na roky 2007-2013
Opatre- Aktivita
nie
1.1.1

Úprava miestnych
komunikácii

Inštalácia obecných
informačných tabú
Dobudovanie miestneho
1.2.1
vodovodu
1.1.2

Výstavba kanalizačného
systému a ČOV
Oživenie separácie odpadu
1.3.1 a zabezpečiť jej
uplatňovanie v celej obci
1.2.3

1.4.1

Vytvorenie webovej
stránky obce Svinia

Vytvoriť zariadenie soc.
Služieb (klub dôchodcov)
Rekonštrukcia budovy ZŠ
a skvalitnenie jej
2.2.1
materiálno -tech.
vybavenia
2.1.1

Časový
harmonogram

Navrhovaný
rozpočet

Zdroje

Realizovaný
rozpočet

obec, POSK 2008-2010

18 455 €

EAFRD,
vlastné zdroje

18 454 € zrealizované

obec, POSK 2007-2009

2 200 €

2 201 €

VVaK

2008

26 555 €

EAFRD,
vlastné zdroje
z prostriedkov
EÚ

obec

2004-2011

1190000€

vlastné zdroje

1190000
neukončené
€

obec,
Združenie
2008-2009
obcí SEPAD

neuvedené

ERDF, vlastné
zdroje

zrealizované
Platené
(ENVI –
priebežne
GEOS Nitra)

obec,
obyvatelia

2008

100 €

obec

2010-2013

neuvedené

obec, POSK 2008-2013

1 486 640

Nosite
aktivity

ERDF, vlastné
zdroje, bank.
úver
ESF, vlastné
zdroje
EAFRD,
vlastné zdroje

Hodnotenie

zrealizované

26 555 € zrealizované

97 €

zrealizované

-

zrealizované
neudržané

1 486 631
zrealizované
€
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Vytvoriť poradenskovzdeláv. centrum pre
2.2.2
nezamestn. a pre
marginalizov. skupiny
Zapájanie nezamestnaných
2.2.3 do malých obecných
služieb
Spracovanie stratégie

3.1.1 podpory podnikate ských

aktivít v obci

Vytvorenie ekonomických

3.1.2 a technických podm. pre

výstavbu priemysel. zóny
Podpora budovania ubytov.
3.2.1 kapacít a strav. zariadení
v obci
Zakladanie malých a

3.2.2 stredných podnikov s

majetkovou účasťou obce
Rozvoj tradičných remesiel

3.2.3 a vznik nových prevádzok

remesel.-výrob. charakteru
Organizovanie
4.1.1 pravidelných kultúrnych
a spoločenských podujatí
Vybudovanie
4.2.1 futbalového ihriska a
tenisového ihriska
Organizácia športových

4.2.2 podujatí miestneho a

obec,
UPSVaR
PO

2008-2013

neuvedené

obec,
UPSVaR
PO

2008-2013

neuvedené

obec,
podnikate .
subjekty

2008-2013

neuvedené

obec

2008-2011

neuvedené

obec

2008-2013

neuvedené

vlastné zdroje,
bankový úver

-

nezrealizované

obec,
podnikate .
subjekty

2008-2013

neuvedené

vlastné zdroje,
bankový úver

-

nezrealizované

obec,
tradiční
výrobcovia

2008-2013

neuvedené

vlastné a
súkromné
zdroje

-

nezrealizované

obec

2008-2013

2 000 €

cca do
2 000 €

organizované priebežne

73 645 €
17 076 €

zrealizované
zrealizované

obec

2008

90 720 €

Spracovanie globálnej

-

financované
financ.
Zrealizované
z prostriedkov
priebežne
UPSVaR
fin.mechanizm
us EHP a
nezrealizoNórsky fin.
vané
mech., vlastné
zdroje
zdroje štátneho
nezrealizorozpočtuĽ
vané
vlastné zdroje

vlastné zdroje
(financ. OcÚ)
EAFRD,
vlastné zdroje,
sponzor.
príspevky
vlastné zdroje,
sponzor.
príspevky

financ.
prieb. do Zrealizované
5 000 €

5 000 €

obec, POSK 2008-2013

neuvedené

vlastné zdroje

-

nezrealizované

obec, POSK 2008-2013

neuvedené

vlastné zdroje,
granty Min.
kultúry a VÚC

-

nezrealizované

obec, POSK 2008-2013

neuvedené

granty VÚC,
vlastné zdroje

-

nezrealizované

v multimediálnej forme
Nadviazanie spolupráce s

4.3.2 partnerskou obcou

v zahraničí
Partnerstvo s okolitými
4.3.3 obcami v oblasti ponuky
turistických atrakcii
Zdroj: vlastné spracovanie

nezrealizované

obec, POSK 2008-2013

regionálneho významu
4.3.1 koncepcie propagácie obce

ESF, vlastné
zdroje

Analýza silných a slabých stránok obce
Silné stránky obce
 dobrá vybavenosť technickej infraštruktúry v obci
 existencia po nohospodárskeho podniku a ostatných drobných podnikate ov v obci
 dostatočný stav dopravnej infraštruktúry
 dlhoročná história obceĽ tradícieĽ existencia hodnotných kultúrnych pamiatok
 vhodné podmienky pre rozvoj agroturistiky, pravidelné kultúrne podujatia
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 prítomnosť zdravotného strediska
 prítomnosť základnej a materskej školyĽ futbalového ihriska
 existencia verejného vodovodu, kanalizácie a ČOV
 zabezpečený odvod komunálneho odpaduĽ existencia separovaného zberu
Slabé stránky obce
 nízka efektivita elektronizácie verejných služieb
 nevysporiadané pozemkové vlastníctvo
 nedostatok finančných prostriedkov na údržbu dopravnej infraštruktúry
 nedostatok finančných prostriedkov na údržbu kultúrnych pamiatok
 nedostatočná propagácia obceĽ nedostatočné služby v oblasti cestovného ruchu
 nevyužitý kultúrno-historický potenciál obce
 nedostatok aktivít zameraných na podporu začleňovania marginalizovaných skupín do
spoločnosti
 absencia starostlivosti o sociálne odkázaných obyvate ov obce (dôchodcoviaĽ ťažko chorí)
 absencia telocvične pre základnú školu a verejnosť
 ve ký počet obyvate ov s nízkym stupňom vzdelania a z toho vyplývajúce malé uplatnenie na
trhu práce
 množstvo odpadu v blízkosti rómskej osadyĽ environmentálna záťaž v podobe skládky tuhého
komunálneho odpadu

A. 2 ANALÝZA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA
Hlavné vonkajšie faktory, ktoré vplývajú na rozvoj územia


ekonomická situácia v krajineĽ od toho odvíjajúce sa transfery zo štátneho rozpočtu do
rozpočtu obceĽ pracovné príležitostiĽ nezamestnanosťĽ kúpyschopnosť obyvate stva



dostatočná dopravná dostupnosť obce



podpora obnovy pamiatok zo strany štátu a absencia stimulačných a podporných
programov, regulatívy pamiatkovej ochrany



legislatívne podnikate ské prostredie vo vzťahu k malému a strednému podnikaniu



nevysporiadané vlastnícke vzťahy



nedostatok a nedostupnosť financií z fondov na rekonštrukcie a rozvoj
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Príležitosti pre rast a rozvoj obce
Na akceleráciu rozvoja obce je potrebná funkčná stratégia obce Svinia na aktivity, ktoré
by udržali domáce a aj pritiahli mladé produktívne a vzdelané kategórie obyvate ov
prešovského regiónu. Je potrebné pomáhať pri zabezpečení pracovných príležitostí pre všetkých
obyvate ov obceĽ so zameraním sa aj na nízkokvalifikovanú pracovnú silu z prostredia
marginalizovanej rómskej komunity.
Vzh adom na potenciál obce sa pozitívne javí aj agroturizmus. Odvetvie rekreácie a
cestovného ruchu je potrebné akcelerovať ako dôležitý faktor budúceho ekonomického a
sociálneho rozvoja obce a jej okolia. Atraktivita obce v podobe vytvorenia optimálnych
podmienok pre rozvoj bývania a pracovných príležitostí sa javí ako hlavný indikátor možnej
prosperity. Rozvoj obytnej funkcieĽ vybavenosti a služieb znamená jeden z hlavných
urbanizačných aspektov rozširovania obce.

Ohrozenia pre rast a rozvoj obce
 nezáujem o ochranu kultúrneho dedičstva a neschopnosť ochrany zo strany miestnych
obyvate ov a vlastníkov pamiatok, na alej chátrajúce a neprístupné historické objekty
 nedostatočné historické povedomie obyvate stva a nízka kultúrna identita
 nevyužitý potenciál miestnych zdrojov a nedostatok služieb v cestovnom ruchu, slabá
propagácia obce
 nezamestnanosť miestneho obyvate stva, nezáujem o rekvalifikáciu miestnych občanov a
prepadnutie alkoholizmu, narúšanie medzi udských vzťahov
 ekologické riziká pri tvorbe odpadov, prehlbovanie problémov
 rozširujúce sa zarastanie intravilánu a krajiny
 slabé podnikate ské a environmentálne povedomie občanov

Analýza vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území
Vonkajšie prostredie v kontexte tohto Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
predstavuje pre obec tie oblastiĽ ktoré síce ovplyvňujú jej rozvoj (v rôznej miereĽ či už významne
alebo len okrajovo), avšak obec ich zároveň nedokáže svojou činnosťou nijako ovplyvniť.
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001) vyhodnotila jednotlivé
sídelné centrá Slovenska ako terciárne centráĽ t.j. centrá na základe ich terciárnej obslužnosti
(úrovne vybavenosti vybranou vyššou občianskou vybavenosťou). Takýmto spôsobom bolo na
národnej úrovni vytvorených päť skupín obcí (okrem Bratislavy a KošícĽ ktoré stoja samostatne a
nepatria do žiadnej skupiny)Ľ ktoré naznačujú úroveň obsluhy ako pre vlastné mestoĽ tak pre jeho
zázemie (prvé tri skupiny sa pritom členia na dve podskupiny). Najbližšie centrá osídlenia pre
Sviniu predstavujú: Ve ký Šariš (5. skupina centier osídlenia), Lipany (4. skupina), Levoča
(3. Skupina)Ľ Spišská Nová Ves (2. skupina) a Prešov (1. skupina).
Okrem centier osídlenia KURS 2001 na Slovensku stanovila jadrové ťažiská osídleniaĽ
ktoré sú navzájom pospájané rozvojovými osami I. stupňa. Ostatné sídelné centrá sú pospájané
osami II. a III. stupňa. Tieto rozvojové a urbanizačné osi sú súčasťou vyváženej hierarchizovanej
sídelnej štruktúry. Podporujú sídelné väzby medzi obcami a rovnovážny sídelný rozvoj vrátane
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rozvoja vidieka. Vytvárajú podmienky pre dostupnosť k infraštruktúramĽ zachovanie a rozvoj
prírodného a kultúrneho dedičstva a zabezpečujú požiadavkyĽ ktoré sú na sídelnú štruktúru
kladené z h adiska ekonomickýchĽ sociálnych a environmentálnych potrieb.
KURS 2001 stanovuje tri stupne rozvojových osí, ktoré vychádzajú z nasledovných
kritérií:
 rozvojová os I. stupňa – prepája centrá osídlenia prvej skupiny a ťažiská osídlenia prvej
úrovne v štáte a porovnate né centrá mimo hraníc krajinyĽ zahŕňajúc najmenej jednu cestnú
komunikáciu a jednu železnicu rýchlostného typuĽ


rozvojová os II. stupňa – prepája centrá osídlenia druhej skupiny a ťažiská osídlenia druhej
úrovne s centrami osídlenia prvej skupiny a ťažiskami osídlenia prvej úrovneĽ resp. prepája
centrá osídlenia druhej skupiny a ťažiská osídlenia druhej úrovne medzi sebouĽ zahŕňajúc
najmenej jednu cestnú komunikáciu a jednu železnicu nadregionálneho významu alebo
jednu rýchlostnú cestu,



rozvojová os III. stupňa – prepája stredné centrá a ťažiská osídlenia tretej úrovne navzájom,
ako aj ostatné vyhodnocované centrá osídlenia s ostatnými centrami osídlenia druhej
skupiny.

Z poh adu rozvoja územia najdôležitejšiaĽ teda rozvojová os I. stupňaĽ ktorá vedie cez
obec Svinia, je Žilinsko-podtatranská rozvojová os (Žilina – Martin – Poprad – Prešov).
Rozvojová os II. stupňaĽ ktorá síce nevedie priamo cez obec Svinia ale je pri nej najbližšie je
Šarišská rozvojová os (Prešov – Bardejov). Posledná III. rozvojová os (tiež blízko obce Svinia)
je Sabinovská rozvojová os (Prešov – Sabinov – Lipany – Plaveč).
Ako sme vyššie uviedli obec Svinia leží na Žilinsko-podtatranskej rozvojovej osi,
stanovenej Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2001 a preto je možné v budúcnosti
očakávať rozvojové impulzy zo strany štátu voči tejto obci. Zároveň je zahrnutá do
najvýznamnejšej oblasti cestovného ruchu na Slovensku s významným zastúpením
medzinárodného turizmuĽ čo vytvára pre obyvate ov a podnikate ské subjekty potenciál pre
rozvoj a z neho plynúce príjmy z cestovného ruchu.

A. 2. 5 Analýza väzieb územia
Pod a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeníĽ v znení neskorších predpisovĽ obec
má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu. V praxi
najčastejším predmetom činnosti združenia obcí sú oblasti: sociálne veciĽ starostlivosť o životné
prostredieĽ miestna dopravaĽ školstvoĽ kultúra a miestny cestovný ruch. Svojou činnosťou
združenie obcí napomáha využiť svoj prirodzený potenciál na dosiahnutie hospodárskehoĽ
kultúrneho a sociálneho rozvoja územia, spoločne vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí.
Obec Svinia je členom ZMOS (Združenie miest a obcí).
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A. 3 ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU ÚZEMIA
SWOT analýza
Nasledujúca SWOT analýza sa zameriava na silnéĽ slabé stránkyĽ príležitosti a riziká
prioritných rozvojových oblastí. Na ich základe budú formulované hlavné rozvojové ciele.

Tabu ka č.16 – SWOT analýza

HOSPODÁRSKA OBLAS
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Vypracovaný územný plán

Absencia osobnej železničnej dopravy

Primerane vybudovaná technická infraštruktúra
Vynikajúca geografická poloha obce vo vzťahu k okresu
Dostatočné telekomunikačné pripojenie
Poloha obce na komunikačnom smere Prešov-západ

Nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy
Nedobudovaná infraštruktúra (kanalizácia)
Potreba renovácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia
Nevyhovujúci stav miestnych komunikácií a chodníkov

Členstvo v ZMOS-e

Chýbajúce parkovacie miesta

Výhodná lokalizácie pre vstup priemysel. podnikov a
vytváranie pracovných príležitostí

Nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj obce

Funkčná web stránka obce

Nízky počet podnikate ských subjektov

Prebiehajúca výstavba IBV
Dobrá dopravná dostupnosť - autobusová, osobná doprava
Dostatočná ponuka služieb občanom

PRÍLEŽITOSTI

OHROZENIA

Zapojenie sa obce do projektov pozemkov. Úprav

Nedostatok investičného kapitálu

Možnosť financovania projektov z fondov EÚ

Neochota obyvate ov podnikať

Možnosť financovania projektov zo štátnych dotácii

Nedostatočné stimuly zo strany štátu pre nových
podnikate ov

Dostatok udských zdrojov

Nedostatočná podpora obcí zo strany VÚC a štátu

Vybudovanie cyklotrasyĽ náučného chodníka
Participácia miestnych firiem na verejnom dianí
Dobudovanie zón rekreácie a oddychu
Predpoklad rozvoja agroturizmu v obci
Vstup zahraničných investorov
Možnosť rozvoja podnikate ských subjektov a zvýšenie
sociálnej a ekonomickej základne

SOCIÁLNA OBLAS
SILNÉ STRÁNKY
Priaznivé ukazovatele prírastku obyvate stva

SLABÉ STRÁNKY
Neochota občanov spolupracovať

Dostatok stavebných pozemkov pre rozvoj bytových
Migrácia marginalizovaných osôb do obce
jednotiek
Existencia zdravotníckeho zariadenia
Existencia kultúrneho zariadenia

Nezamestnanosť polovice obyvate ov obce
Nízke vzdelanie marginalizovaných skupín

Existencia ZŠĽ MŠĽ Súkromnej základnej umeleckej
školy DAMAĽ súkromnej SŠ ELBA

Nepriaznivý ekonomický a sociálny vývoj v
spoločnosti

Bohatý kultúrny a spoločenský život
Uspokojivá úroveň susedských vzťahov

Slabá propagácia obce
Absencia zariadenia pre seniorov
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Problémové spolunažívanie s marginalizovanou
rómskou komunitou
PRÍLEŽITOSTI
Vytvorenie ubytovacích a stravovacích zariadení
Výstavba zariadenia pre seniorov
Obnova tradičných kultúrnych podujatí
Organizácia športových aktivít
Zefektívnenie spolupráce samosprávy s občanmi
Vytvorenie oddychovej zóny

Absencia oddychovej zóny a telocvične
OHROZENIA
Nezáujem mladšej generácie o históriu a tradície v
obci
Narastajúci počet neprispôsobivých občanovĽ
narúšanie medzi udských vzťahov
Uprednostňovanie individuálnych záujmov nad
spoločnými
Extrémne vysoký podiel mladého obyvate stvaĽ čo
ohrozí kapacitné možnosti vzdelávania v MŠ a ZŠ.

ENVIRONMENTÁLNA OBLAS
SILNÉ STRÁNKY
Prítomnosť biocentrier a biokoridorov

SLABÉ STRÁNKY
Prítomnosť čiernej skládky pri rómskej osade

Ekologické (bio) po nohospodárstvo

Nízke povedomie obyvate ov o environmentálnej
oblasti

Zavedený systém zvozu komunálneho odpadu
Zavedený systém separovania odpadu

Absencia separovania bioodpadu
Nerealizovaná revitalizácia verejných
priestranstiev

Existencia vlastných zdrojov úžitkovej vody
v podobe studní

Absencia komplexnej daž ovej kanalizačnej siete

Existencia obecnej požiarnej zbrojnice

Nevyhovujúci stav hasičského vozidlaĽ zastarané
vybavenie požiarnej zbrojnice

Existencia miestneho vodovodu, kanalizácie a ČOV

Nevyhovujúci stav skládky tuhého komunálneho
odpadu

PRÍLEŽITOSTI

OHROZENIA
Zhoršujúci sa stav ŽP a dopady na zdravie
populácie
Možné záplavy
Narastanie environmentálneho zaťaženia
Zvyšovanie negatívnych účinkov dopravy na ŽP

Inovatívne zdroje energie
Vybudovanie zberného dvoru
Zatraktívnenie estetického vzh adu obce
Využitie prírodného potenciálu na rekreáciu
Zdroj: vlastné spracovanie

Analýza možných rizík a hrozieb
 chýbajúci marketing územia,
 málo finančne podporených projektov miestnych organizácií a iniciatív zameraných na rozvoj
obce
 dlhodobé neriešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity
 nezáujem o pracovné príležitosti (dlhodobá nezamestnanosť), nízke vzdelanie a neochota
obyvate ov investovať do alšieho vzdelávania
 vysoká miera nezamestnanosti žienĽ mladých a obyvate ov po 50 roku života
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 nízky počet zamestnaných obyvate ov obceĽ nevyužitie kultúrneho potenciálu obceĽ
 slabá resp. nulová aktivita občanov na verejnom živote obce
 nevýhodné podmienky čerpania prostriedkov z EÚ fondov
 ve ká administratívna náročnosť pre získanie financií zo štátnych dotácií a z fondov EÚ
 posun priorít mládeže ku konzumnému spôsobu života
 absencia stravovacieho a ubytovacieho zariadenia

Identifikácia kritických oblastí rozvoja obce Svinia
Tabu ka č.17 – Identifikácia kritických oblastí rozvoja obce Svinia
Objekt
Druh rizika
Zdroj rizika
Nežiaduce dôsledky
rizika

Pravdepodobnos

Sociálne

územie obce

nízka vzdelanostná
úroveň

neschopnosť uplatniť sa na
trhu práce

vysoká

Technické

územie obce

schátralé historické
budovy

malá atraktivita pre turistov

vysoká

Sociálne

územie obce

obec nespolupracuje s
okolitými obcami

strata možnosti komunitného
životaĽ strata lepších vzťahov

vysoká

Environmentálne

územie obce

čierne skládky v
rómskej osade

celkové znečistenie životného
prostredia

vysoká

nevysporiadané
vlastnícke vzťahy

obmedzenie rozvojových
aktivít

vysoká

Hospodárske územie obce

Zdroj: vlastné spracovanie

Identifikácia východísk a možných riešení

 doplniť chýbajúci marketing územia

 aktivita miestnych organizácií a iniciatív pri podávaní projektov zameraných na rozvoj obce
 aktívne a primerané riešenie rómskej problematiky
 vzbudiť záujem o alšie vzdelávanie (napr. skrz ponuku rekvalifikačných kurzov) z dôvodu
využitia nových pracovných príležitostí
 vytvoriť pracovné príležitosti pre marginalizovanú rómsku komunitu
 v rámci vidieckeho turizmu je potrebné využiť kultúrno-historický potenciál obce
 možnosť informovania o živote obce prostredníctvom sociálnych sietí
 zvýšiť aktivitu čerpania prostriedkov z fondov EÚ
 prednostné zapojenie mládeže do komunitného života obce spolu s rómskou komunitou
 podporiť podnikanie v oblasti ubytovacích a stravovacích služieb
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Odhad budúceho možného vývoja
 v aka vypracovanému marketingu územia je predpoklad oživenie komunitného a
spoločenského života
 pri dostatočnom množstve iniciatív miestnych organizácii je predpoklad väčšieho množstva
finančne podporených projektov
 naštartovanie riešenia problémov marginalizovanej skupiny obyvate stva
 vytvorenie možnosti stredoškolského vzdelávania s prepojením na zamestnanosť (projekty
v oblasti životného prostrediaĽ lesného a pôdneho hospodárstva)
 je predpoklad väčšej pôrodnosti mladých žienĽ prehĺbenie nezamestnanosti práve týchto žien
v dôsledku nízkeho vzdelania a nedostatočnej osvety
 postupná aktivizácia jednotlivých spoločenských vrstiev z dôvodu kritickej spoločenskej
situácie v obci
 pokračovanie posunu priorít mládeže ku konzumnému spôsobu života
 predpoklad otvorenia stravovacieho zariadenia
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ČAS B - STRATEGICKÁ ČAS
Strategická čas zahŕňa najmä:
 strategickú víziu územia

 strategický (dlhodobý) cie

 výber a popis strategických cie ov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja
(hospodárska, sociálna, environmentálna)
VÝCHODISKÁ PRE STRATEGICKÚ VÍZIU ROZVOJA OBCE
Na rozvoji ekonomického potenciálu sa v obci Svinia podie ajú nielen podnikate ské
subjekty pôsobiace na jej území, ale aj obecná samospráva a nepriamo aj všetci občania vrátane
marginalizovanej rómskej komunity. Úspešný bude hlavne vtedy, ak sa bude orientovať na
využitie silných stránok a možností obceĽ prispôsobovať sa zmenám potrieb a za predpokladuĽ že
do jeho realizácie sa zapoja všetky rozhodujúce subjekty a dostupné zdroje v obci a jej okolí.
V oblasti rozvoja vidieckeho priestoru je potrebné aby nové partnerstvo začalo:
1) Podporovať vzťah urbánnych a rurálnych integrácii funkčných vzťahov obyvate ov vidieka a
prírodných, kultúrno-historických a urbanisticko-architektonických daností pričom pri ich
rozvoji zoh adniť koordinovaný proces prepojenia sektorových strategických a rozvojových
dokumentov.
2) Zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoruĽ vychádzať z pôvodného charakteru
zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky utváraný typ zástavby
obcí a zoh adňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov.
3) Pri rozvoji vidieckych oblastí zoh adňovať ich ekonomické danostiĽ špecifické prírodné a
krajinné prostredie a pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenieĽ resp. obmedzenie
možných negatívnych dôsledkov týchto činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho
priestoru.
4) Vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrámĽ
podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcíĽ moderných
informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne rovnocenné prostredie
voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia
s požiadavkami na moderný spôsob života.
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NÁVRH STRATEGICKEJ VÍZIE A STRATEGICKÉHO CIE A ROZVOJA OBCE
Rozvojová vízia obce Svinia na r. 2014 - 2022 vychádza a rešpektuje hlavné tézy rozvoja
Slovenskej republiky i výsledky dotazníkového prieskumu verejnej mienky. Obec sa bude
rozvíjať v súlade s nasledovnou strategickou víziou:
Želáme si vytvorenie atraktívnej a modernej obce so zachovaním kultúrnych tradícií, s
možnosťou rozvoja technickej, sociálnej a environmentálnej infraštruktúry. Výsledkom bude
ekonomicky silné obyvateľstvo a dobré medziľudské vzťahy budované spolu s marginalizovanou rómskou komunitou, založené na pravidlách súdržnosti a spolupráce.
Z rozvojovej vízie bol v procese prípravy stratégie zadefinovaný strategický cie
rozvoja obce a ciele pre jednotlivé prioritné oblasti (hospodárska, sociálna a environmentálna):
Využiť danosti regiónu na rozvoj udržateľného hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho a územného rozvoja obce s cieľom zvýšenia kvality života obyvateľov obce.
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ČAS C - PROGRAMOVÁ ČAS
Programová časť obsahuje zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie
programu rozvoja obce, t. j. obsahuje podrobnejšie rozpracovanie strategických cie ov v
hospodárskejĽ sociálnej a environmentálnej politike minimálne na úroveň opatrení a aktivítĽ ktoré
sú tvorené vecne príbuznými skupinami projektov.
Zahŕňa najmä
 konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cie om a prioritám;
 súbor ukazovate ov, výsledkov a dopadov vrátane východiskových a cie ových hodnôt

V súvislosti so stanoviskom vydaného Krajským pamiatkovým úradom v PrešoveĽ rešpektuje
a zahŕňa nasledovné:
Pri aktivitách vyplývajúcich zo strategického dokumentu je nevyhnutné rešpektovať nehnute né
národné kultúrne pamiatky ( alej len „NKP“)Ľ zapísané v Úsrednom zozname pamiatkového
fondu ( alej len „ÚZPF“)
 Kostol – rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie – pod. č. 380/1
 Kaštie – pod. č. 379/1
Rešpektovať evidované archeologické lokality:
 Historické jadro obce – územie s evidovanými archeologickými nálezmi (1.písomná
zmienka o obci v roku 1262)
-

Areál stredovekého kostola panny Márie – zmený val.nálezy keramiky z 13.storočia –
14.storočiaĽ

-

na ploche novostavby kostola Božieho milosrdenstvaĽ p.č. 23 – kultúrne vrstvy
a zahĺbený objekt z mladších úsekov novovekuĽ vo vrstve ojedinele aj renesačné kachlice
a sporadické stredoveké črepy

 poloha Sabultov – zaniknutá stredoveká obec (písomné správy zo 14.-15.storočia)
 poloha Stredné hory – sídlisko z mladšej doby kamennej
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C.1 KONKRÉTNE OPATRENIA, PROJEKTY A AKTIVITY DO r. 2020

Formulár č. P 1 Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa prioritnej oblasti
Opatrenie

Projekt/Aktivita

Prioritná oblasť

Prioritná oblasť - HOSPODÁRSKA
1.1.1 Aktualizácia Územno-plánovacej dokumentácie
Najneskôr ku koncu platnosti PHSR sa predpokladá
aktualizácia územného plánu obce.

Opatrenie č. 1.1 Zvýšenie
atraktivity územia 1.1.2 Založenie obecného/sociálneho podniku
Pre podporu získavania pracovných návykov a možnosť
pre podnikanie
vytvorenia pracovných miest obcou, bude vhodné uvažovať
nad vytvorením určitej formy podnikania, v ktorej bude
priamo zapojená aj obec.

Hospodárska Podpora
súkromného
podnikania
Hospodárska Podpora
súkromného
podnikania

1.2.1 Rekonštrukcia a efektívne využitie
nevyužívaných budov

Opatrenie č. 1.2 Zlepšenie
hospodárenia a
zvýšenie príjmov
obce

V tejto aktivite ide hlavne o rekonštrukciu a opätovné
využitie kaštieľa, budovy starého obecného úradu a budovy
volanej "Lojov dom". Rekonštrukcia budovy kaštieľa a jeho
okolia je vhodným predpokladom na vytvorenie dominanty
obce, ktorá by bola aj lákadlom pre turistov. Niektoré
priestory by bolo možné prenajímať, či využívať na
komunitné aktivity občanov obce. Aj budova starého
obecného úradu na ul. Krátka by mohla byť po rekonštrukcii
využitá. Budova "Lojov dom" si vyžaduje tak interiérovú, ako
aj exteriérovú rekonštrukciu. Obe budovy by potom boli
vhodné na kultúrne, komunitné a vzdelávacie aktivity v obci.

Hospodárska Podpora
súkromného
podnikania

1.2.2 Vytvorenie nového cintorína

Nevyhnutnosťou do nasledujúcich rokov bude založenie
nového cintorína nakoľko súčasný už nemá možnosti na
rozšírenie. Prioritne je potrebné definovanie novej lokality,
pričom je potrebné zvážiť aj jeho umiestnenie v blízkosti
cesty smer Lažany.

Hospodárska Podpora
súkromného
podnikania

1.2.3 Rekonštrukcia areálu cintorína a domu smútku

Dom smútku je v relatívne dobrom stave, časom však bude
potrebná rekonštrukcia exteriéru a nevyhnutná údržba.
Starý cintorín by bolo potrebné revitalizovať, doplniť o
parkovacie miesta a rekonštruovať oplotenie.

1.2.4 Podpora konania trhov v obci

Rozvoju komunitného života a zvýšeniu príjmov obce by
prospela aj podpora konania trhov v obci, prípadne ich
priame organizovanie.
Opatrenie č. 1.3 Spolupráca s
miestnymi a
regionálnymi
aktérmi na rozvoji
obce a služieb pre
turistov

Hospodárska Podpora
súkromného
podnikania
Hospodárska Podpora
súkromného
podnikania

1.3.1 Vytvorenie a správa turistických a náučných
chodníkov v obci a jej okolí

Vytvorenie značkovaných trás podporujúcich pohybové
aktivity a vzdelávanie, ktoré budú spojené s vytvorením
oddychových plôch pre obyvateľov obce aj turistov je
základným predpokladom pre rozvoj turistickej atraktivity
obce.

Hospodárska Rozvoj turistickej
infraštruktúry a
služieb pre turistov
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1.3.2 Vytvoriť zázemie a podmienky pre rozvoj
agroturistiky
Obec má vhodné podmienky na rozvoj agroturistiky a to
hlavne vďaka rastlinnej a živočíšnej výrobe, ktorá sa tu
realizuje a blízkosti mesta Prešov, pre ktoré môže slúžiť ako
zázemie v oblasti agroturistiky.Podpora v tejto oblasti môže
priniesť aj spoluprácu s okolitými školami v rámci
vzdelávania.

Hospodárska Rozvoj turistickej
infraštruktúry a
služieb pre turistov

1.3.3 Aktívne zapájanie sa do projektov a komunikácie
za účelom spolupráce všetkých subjektov oblasti
Prešov a okolie v cestovnom ruchu
Od celonárodnej úrovne cez krajskú sa realizujú viaceré
projekty a programy podpory a zatraktívnenia územia pre
cestovný ruch. Základom je ochota obce spolupracovať s
ostatnými aktérmi v CR na lokálnej a regionálnej úrovni.
Obec Svinia, má potenciál oslovenia turistov hlavne ako
súčasť dlhších turistických trás, či špecifických tématických
produktov CR. Nevyhnutná je teda spolupráca a zváženie
prípadného vstupu do niektorého z regionálnych združení či
miestnej akčnej skupiny.

Hospodárska Rozvoj turistickej
infraštruktúry a
služieb pre turistov

v obci bude nevyhnutné v budúcnosti uvažovať o rozšírení
kapacít tried ZŠ. V každom prípade je potrebná
rekonštrukcia budovy, ktorá je v značne zlom stave. Budova
je vo vlastníctve cirkvi, pričom ju ZŠ s MŠ využíva na
základe nájomnej zmluvy, a tak bude potrebná komunikácia
s vlastníkom.

Hospodárska Posilnenie kvality a
možností
formálneho i
neformálneho
vzdelávania

1.4.1 Rekonštrukcia, príp. zvýšenie kapacít Základnej
školyHlavne z hľadiska dlhodobého demografického trendu

1.4.2 Rozšírenie kapacít Materskej školy, resp.
výstavba nového objektu MŠ

Opatrenie č. 1.4 Zabezpečenie
kvalitného
vzdelávania

Už v súčasnosti sú kapacity MŠ nedostatočné a v
nasledujúcich 2 rokoch sa vysokopočetná veková kategória
1 - 3 ročných dostane do veku dochádzky do MŠ, čo urobí
situáciu ešte kritickejšou. Je teda nevyhnutné vo veľmi
krátkom časovom úseku zabezpečiť nové priestory pre MŠ
a to hlavne pri rómskej osade a blízko centra obce.
Zabezpečenie predškolského vzdelávania je jednou z
prioritných tém pre obec Svinia.

Hospodárska Posilnenie kvality a
možností
formálneho i
neformálneho
vzdelávania

1.4.3 Výstavba novej telocvične pre Základnú školu s
materskou školou

V súčasnosti disponuje škola iba staršou, priestorovo
značne nevyhovujúcou telocvičňou. Aj za súčasných
podmienok bude v blízkej budúcnosti potrebné nájsť
prostriedky na stavbu novej telocvične v priestore ZŠ s MŠ.
Pri predpokladaných ďalších nárastoch počtov
školopovinných detí sa riešenie tohto problému stáva
ďalšou z priorít obce.

Hospodárska Posilnenie kvality a
možností
formálneho i
neformálneho
vzdelávania

Aj aktuálne sa v rámci výučby využívajú pozície asistenta
učiteľa. Počas riešeného obdobia bude snaha o vytvorenie
pracovných pozícií asistentov učiteľa v počte cca 3 - 4
osoby. Cieľom je skvalitnenie výučby, možnosť venovať sa
rozvoju kompetencií všetkých žiakov aj v rôznorodej skupine
v rámci jednej triedy, podpora inkluzívneho vzdelávania a
desegregácie.

Hospodárska Posilnenie kvality a
možností
formálneho i
neformálneho
vzdelávania

1.4.4 Pokračovanie v podpore vytvárania miest pre
asistentov učiteľa a ich činností v MŠ a ZŠ
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1.4.5 Podporovať záujmové združenia poskytujúce
neformálne vzdelávanie

Neformálne vzdelávanie je akákoľvek organizovaná forma
vzdelávania detí, mládeže a dospelých mimo oficiálnych
systémov vzdelávania (návšteva vyučovania v škôlke či
škole). Hlavne pri práci so znevýhodnenými skupinami a
MRK je takáto forma nevyhnutnou súčasťou dlhodobej
práce. Často dokážu inovatívnymi formami výučby vyplniť
deťom a mládeži ich voľný čas a tak ich vzdelávať. Záujmom
obce by mal byť aj rozvoj takejto formy vzdelávania, t.j.
podpora záujmových združení, ktoré ju poskytujú alebo
môžu poskytovať.

Hospodárska Posilnenie kvality a
možností
formálneho i
neformálneho
vzdelávania

V dnešnej dobe plnej inovácií a čoraz vyššieho využívania
informačno-komunikačných technológií je nevyhnutné aby aj
obec Svinia neustále rozširovala svoju ponuku
elektronických služieb pre obyvateľov. Niektoré sú v určitej
základnej forme ponúkané aj dnes ale v tejto oblasti je
potrebná a vyžadovaná neustála inovácia. Hlavným cieľom
je sprístupniť poskytovanie elektronických služieb občanom
na úrovni miestnej samosprávy a zároveň zabezpečiť výkon
verejnej moci elektronicky v súlade so zákonom č. 305/2013
Z.z. o e-Governmente.
Obec Svinia by si mala zhodnotiť možnosti, prínosy a
celkový efekt zapojenia a využitia týchto možností v rámci
svojej agendy informačných technológií.

Hospodárska Rozvoj
informatizácie a
elektronizácie obce

S vyššie uvedeným súvisí aj nutnosť pravidelných školení
zamestnancov OcÚ pre prácu s novým softvérom a novými
službami. Pre maximalizáciu efektívneho využitia ich
potenciálu je potrebné mať aj ľudí, ktorí dokážu služby
ovládať a zabezpečiť aj zastupiteľnosť v prípade potreby.

Hospodárska Rozvoj
informatizácie a
elektronizácie obce

najinovatívnejšie možnosti v rámci elektronických služieb
nepochybne patrí tzv. mapová služba, ktorá poskytuje
širokospektrálne možnosti práce s informáciami na
priestorovom podklade. Dajú sa takto postupne vytvoriť
mnohé agendy (napr. správa miestnych daní a poplatkov,
správa budov a zelene, správa odpadového hospodárstva,
...) alebo napomáhať zefektívneniu existujúcich (napr.
pomoc pri činnosti stavebného úradu, matriky, nahlasovanie
porúch,...). Obec ešte takúto službu neponúka, pričom v
prípade jej zavedenia je potrebné dbať na jej pravidelnú
aktualizáciu, inováciu a hlavne zjednodušovanie
užívateľského prostredia.

Hospodárska Rozvoj
informatizácie a
elektronizácie obce

1.5.1 Zvýšenie počtu služieb poskytovaných občanom
elektronicky & zapojenie sa do projektov elektronizácie
služieb samosprávy (napr. Dátové centrum obcí a
miest)

Opatrenie č. 1.5 Aktívne
využívanie
konceptu
otvorenej
samosprávy a
elektronických
služieb
samosprávy

1.5.2 Zabezpečiť školenia zamestnancov OcÚ a
podriadených organizácii pre prácu s informačnými
technológiami

1.5.3 Zabezpečenie "mapovej služby" obce pre
zamestnancov aj obyvateľov obceMedzi

1.6.1 Modernizácia výpočtovej a kancelárskej techniky
na OcÚ
Opatrenie č. 1.6 Zlepšenie
komunikačnej a IT
infraštruktúry

Aj výpočtovú, kancelársku a technickú infraštruktúru
informačných technológií je potrebné udržiavať a neustále
inovovať. Aktuálne evidujeme na OcÚ vekovo staršie
vybavenie, ktoré často svojou kapacitou nemusí postačovať
súčasným požiadavkám. Táto časť by si vyžadovala
vykonanie určitej formy pasportizácie s určením na ktorej
pozícii je nevyhnutné aké zariadenie, aby neboli zbytočne
nakupované výkonné zariadenia pre pozíciu, ktorá napr.

Hospodárska Rozvoj
informatizácie a
elektronizácie obce
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pracuje výlučne s textovými a tabuľkovými editormi a
naopak.

1.6.2 Zabezpečenie prevádzky verejnej Wi-Fi siete v
centre obce
V rámci služby občanom a návštevníkom obce by bolo
vhodné zabezpečiť prevádzku verejnej internetovej Wi-Fi
siete, ktorá by bola dostupná min. na všetkých
exponovaných verejných miestach.

Hospodárska Rozvoj
informatizácie a
elektronizácie obce

2.1.1 Výstavba nájomných bytov nízkeho štandardu
Opatrenie č. 2.1 Zabezpečenie
dostatočných
kapacít
nízkoštandardnéh
o a nájomného
bývania

V súčasnosti obec zabezpečuje nájomné bývanie v 4
bytových domoch, každý po 8 bytových jednotiek. Jedná sa
o finančnú podporu za účelom spracovania geometrických
plánov, znaleckých posudkov a majetkovo-právneho
vysporiadania vhodných pozemkov do majetku obce a
finančnú výpomoc na prípravu a realizáciu technickej
infraštruktúry. Cieľom je zabezpečenie cenovo dostupného
bývania pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva a
celkového rozvoja obce.

Sociálna Zabezpečenie
možností bývania
pre všetky
kategórie
obyvateľov

2.2.1 Zabezpečenie pozemkov, infraštruktúry a sietí
pre možnosti IBV v určených lokalitách

Opatrenie č. 2.2 Zabezpečenie
možností
individuálnej
bytovej výstavby
a komplexnej
bytovej výstavby

Opatrenie č. 2.3 Zabezpečenie
terénnej sociálnej
práce prioritne
pre Rómskych
obyvateľov a
zdravotne
postihnutých
občanov

V súlade s územným plánom sa v obci plánuje IBV na
viacerých lokalitách. Na niektorých už aj postupne prebieha.
Obec musí dohliadať na dostatočné pokrytie nových lokalít
všetkými druhmi infraštruktúry. Cieľom uvedených aktivít je
poskytnúť obyvateľom obce lepšie podmienky na bývanie a
služby na dostatočnej úrovni.

Sociálna Zabezpečenie
možností bývania
pre všetky
kategórie
obyvateľov

2.2.2 Výstavba nových nájomných bytových domov

Do budúcnosti by bolo vhodné zabezpečiť aj kategóriu
nájomných bytových domov, ktoré sa nachádzajú medzi
kategóriami bytov nízkeho štandardu a IBV. Podpora
nájomných bytov je nevyhnutná z dôvodu udržania
produktívneho obyvateľstva v obci. Išlo by hlavne o finančnú
podporu za účelom spracovania geometrických plánov,
znaleckých posudkov, majetkovo-právneho vysporiadania
vhodných pozemkov do majetku obce a prípravu a
realizáciu technickej infraštruktúry. Bez pozemkov nie je
možný žiadny rozvoj obce a samozrejme, ani rómskej
osady. Cieľom je rozvoj obce, zabezpečenie potrebného
životného priestoru pre súčasný počet obyvateľov, ako aj
pre ich plánovaný nárast.

2.3.1 Pokračovanie v zabezpečovaní terénnej
sociálnej práce v Rómskej komunite a jej rozšírenie
podľa potrieb aj na iné znevýhodnené skupiny
obyvateľstva

V súčasnosti je v obci terénna práca zabezpečovaná 4 až 5
pracovníkmi pre terénnu prácu. Cieľom je udržanie tejto
aktivity v obci, ktorá napomáha marginalizovaným
skupinám, resp. postupne rozšírenie takejto pomoci aj pre
ostatných obyvateľov obce podľa potreby.

Sociálna Zabezpečenie
možností bývania
pre všetky
kategórie
obyvateľov

Sociálna Pokračovanie a
zintenzívnenie
komunitnej práce
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2.3.2 Riešenie nepriaznivej epidemiologickej situácie v
obci, zabezpečenie terénneho zdravotného asistenta a
vytvorenie podmienok pre jeho prácu Obec má záujem
zapojiť sa do nových národných projektov aj v oblasti
terénnej sociálnej práce a zdravotnej asistencie s využitím
ľudí priamo z miestnej komunity. V obci v roku 2015 pôsobili
2 terénni zdravotný asistenti. Cieľom je skvalitnenie práce v
rámci komunity, zabezpečenie asistencie pri dochádzke detí
do predškolských a školských zariadení, zvýšenie úrovne
života a zdravotnej prevencie v komunite.

Sociálna Pokračovanie a
zintenzívnenie
komunitnej práce

2.4.1 Podpora činnosti Komunitného centra v obci

V obci už bolo zriadené nové komunitné centrum, v nových
priestoroch. Jeho prevádzku a činnosti zabezpečujú 3 - 4
zamestnanci. Centrum má už aj dostatočné interiérové
zariadenie. Nachádza sa v blízkosti osady pri budove ZŠ.
Cieľom je realizácia aktivít na zvyšovanie osvety medzi
rómskymi i ostatnými obyvateľmi v spoločenskej oblasti,
možnosti výchovy k hygienickým návykom, zníženie
chorobnosti, možnosť stretávania sa za účelom vzdelávania
a kultúry. Vytvoria sa predpoklady na zlepšenie života
obyvateľov nielen zo sociálne znevýhodneného prostredia,
ale celej komunity žijúcej v obci. Zároveň je cieľom
zabezpečiť vzdelávanie, klubovú činnosť, celoživotné
vzdelávanie, špecializované sociálne poradenstvo a i.

Sociálna Pokračovanie a
zintenzívnenie
komunitnej práce

V súčasnosti absentuje komunitný plán, ktorý by pokrýval
všetky kategórie obyvateľstva a preto by bolo vhodné, aby si
obec v rámci svojich interných kapacít (resp. využijúc
externé zdroje) zabezpečila spracovanie takéhoto
dokumentu. Slúžiť by mal na skvalitnenie a zefektívnenie
prístupu obce k riešeniu problémov špecifických skupín
obyvateľstva (napr. marginalizované komunity, dôchodcovia,
mládež, pracujúci, športoví nadšenci, hendikepovaní);
zabezpečenie koordinácie športových a kultúrnych aktivít +
zabezpečenie dlhodobejšieho plánovania a realizácie týchto
činností.

Sociálna Pokračovanie a
zintenzívnenie
komunitnej práce

Obec podporuje činnosť DHZ. Požiarna zbrojnica však
nemá dostatočné rozmery a tak má obec iba menšiu
techniku. Do budúcnosti tak treba počítať s nutnou
rekonštrukciou požiarnej zbrojnice.

Sociálna Pokračovanie a
zintenzívnenie
komunitnej práce

2.4.2 Spracovanie Plánu rozvoja komunitných služieb

Opatrenie č. 2.4 Vytvorenie
podmienok pre
komunitnú prácu
v obci

2.4.3 Podpora činnosti a aktivít dobrovoľného
hasičského zboru Svinia

2.4.4 Podpora verejných i neverejných poskytovateľov
sociálnych služieb
V obci dnes funguje iba málo združení a obec by mala
zvážiť väčšiu podporu súčasných i nových. Každý
poskytovateľ sociálnych služieb prináša skvalitnenie života
obyvateľov, ktorí sú ich prijímateľmi. Cieľom je zlepšenie a
skvalitnenie ponuky sociálnych služieb poskytovaných
verejnými i neverejnými poskytovateľmi týchto služieb v
obci. Podpora záujmových združení v obci tak prinesie aj
zvýšenie kvality bývania obyvateľov obce.
Opatrenie č. 2.5 Podpora práce a
ponuky služieb
pre iné
znevýhodnené
skupiny
obyvateľstva a
dôchodcov

Sociálna Pokračovanie a
zintenzívnenie
komunitnej práce

2.5.1 Podpora zariadení a služieb pre seniorov

Obec do budúcnosti musí uvažovať nad vytvorením určitej
formy denného stacionáru pre dôchodcov. Tento by mohol
využiť priestory napr. v "Lojovom dome" po jeho
rekonštrukcii. Potrebné by boli napr. nasledujúce služby:
zabezpečenie stravy, pomoc so zabezpečením
predpísaných liekov, poradenstvo v sociálnych otázkach,
pomoc pri zabezpečovaní opatrovateľskej služby.

Sociálna Zabezpečenie
adekvátnej
starostlivosti o
znevýhodnené
skupiny
obyvateľstva
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2.5.2 Zabezpečenie bezbariérového pohybu a prístupu
do verejných budov v obci
Aktivita sa týka všetkých verejných priestorov v obci. Z
dlhodobého hľadiska je potrebné vybaviť takýmto prístupom
všetky verejné budovy a priestranstvá. Pri akejkoľvek
rekonštrukcii či výstavbe v týchto priestoroch je teda
nevyhnutné dbať na možnosť bezbariérového prístupu.
Účelom je sprístupnenie verejného, kultúrneho a sociálneho
života aj pre občanov s telesným postihnutím.

Sociálna Zabezpečenie
adekvátnej
starostlivosti o
znevýhodnené
skupiny
obyvateľstva

2.5.3 Podpora záujmových združení zaoberajúcich sa
Sociálna prácou s inými znevýhodnenými skupinami
Zabezpečenie
obyvateľstva telesne a duševne postihnutými
osobamiV prípade pôsobenia takto zameraných združení v adekvátnej
obci bude žiaduce, v rámci možností, podporovať ich prácu
so znevýhodnenými skupinami obyvateľov a vytvárať im
materiálne, priestorové či finančné podmienky na prácu.

2.6.1 Rozšírenie existujúceho futbalového ihriska,
vytvorenie bežeckej dráhy a revitalizácia okolia ihriska

Existujúce ihrisko má kapacitu na rozšírenie špotových
plôch. Išlo by napr. o vytvorenie bežeckej dráhy okolo
samotného ihriska, či plochy pre iné druhy športov alebo pre
aktívne trávenie voľného času pre všetky vekové kategórie.
Zároveň by bolo vhodné zabezpečiť rekonštrukciu
existujúceho zázemia ako napr. šatne a sprchy, prípadne
vybudovať nové ako napr. tribúny, sklady, priestory pre
poskytovanie služieb.

starostlivosti o
znevýhodnené
skupiny
obyvateľstva

Sociálna - Podpora
a rozvoj ďalších
oblastí
občianskeho života

2.6.2 Vybudovanie cyklotrasy vedúcej cez katastrálne
územie obce

Opatrenie č. 2.6 Podpora a rozvoj
športu

Cez obec v súčasnosti oficiálne prechádza časť trasy
cyklistického chodníka (popri toku Svinka) ale nie je vôbec
udržiavaná či upravená. Pre podporu aktívneho štýlu
trávenia voľného času a športového vyžitia by bolo vhodné
uvažovať na vytvorením oficiálnych cyklotrás. Cieľom je
vytvorenie podmienok pre športovú cyklistiku i cykloturistiku
všetkých vekových kategórií obyvateľov; vytvorenie
podmienok pre dopravnú výchovu školopovinných detí a
mládeže; vytvorenie podmienok pre utužovanie rodinných
vzťahov; vytvorenie podmienok pre výchovu a vzdelávanie v
oblasti ochrany krajiny a životného prostredia.

Sociálna - Podpora
a rozvoj ďalších
oblastí
občianskeho života

2.6.3 Rekonštrukcia existujúcich a výstavba nových
multifunkčných športových plôch
V rámci obce sú predpoklady na výstavbu nových
športovísk, je ale nevyhnutné dbať aj na ich nasledujúcu
údržbu a rekonštrukciu. Potenciálne vhodné plochy sa
nachádzajú napr. v blízkosti osady a na hornom konci obce.
Cieľom je zvýšenie počtu športovísk a možností športového
vyžitia v obci ako prostriedok na aktívne využívanie voľného
času detí, mládeže i dospelých.

Sociálna - Podpora
a rozvoj ďalších
oblastí
občianskeho života

2.6.4 Zriadenie klziska

Ako ďalšia vhodná a žiadaná športová aktivita je aj
korčuľovanie. Na tento účel by bolo potrebné v obci zriadiť
obecné klzisko, kde by sa pri vhodných klimatických
podmienkach dala udržiavať vhodná ľadová plocha.

Sociálna - Podpora
a rozvoj ďalších
oblastí
občianskeho života
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2.6.5 Podpora aktivít športových klubov a združení

Obec dnes podporuje aktivity v oblasti športu, ktoré
zastrešuje ŠK (športový klub) Svinia. Funguje tu futbalové
družstvo mužov ale cieľom je vytvoriť aj žiacky a
dorastenecký tím. V prípade požiadavky od obyvateľov, sa v
obci zabezpečí činnosť aj iných druhov športu. Obec Svinia
tak bude aj v budúcnosti, v rámci svojich možností
(personálne, priestorové, materiálne, finančné), podporovať
všetky športové kluby a združenia, ktorých činnosť bude
prispievať k realizácii pohybových aktivít pre obyvateľov
obce a vytvorí podmienky pre činnosť nových druhov
športov.

Sociálna - Podpora
a rozvoj ďalších
oblastí
občianskeho života

Zabezpečenie vhodných priestorov a ich rekonštrukcia a
pravidelná údržba je dôležitá a bude obcou podporovaná aj
naďalej.

a rozvoj ďalších
oblastí
občianskeho života

2.7.1 Zabezpečenie vhodných kultúrno-spoločenských
priestorov (sála pre kultúrne a spoločenské udalosti)
Sociálna - Podpora

2.7.2 Podpora aktivít organizácií pôsobiacich v oblasti
Opatrenie č. 2.7 - kultúry
Podpora a rozvoj
kultúry

Opatrenie č. 2.8 Podpora
prevencie a
činnosti obecnej
polície a
obecných hliadok

Obec Svinia bude aj v budúcnosti, v rámci svojich možností
(personálne, priestorové, materiálne, finančné), podporovať
všetky organizácie a združenia, ktorých činnosť bude
prispievať k realizácii kultúrnych aktivít pre obyvateľov obce.
V súčasnosti ide hlavne o Folklórny súbor, ktorý združuje
všetky vekové kategórie a podporu kultúrnych podujatí napr.
pre starších obyvateľov či iné skupiny s kultúrnym
programom. Do budúcnosti je vhodné uvažovať aj nad
organizáciou folklórnych podujatí pre širokú verejnosť.
2.8.1 Podpora činnosti obecných hliadokV súčasnosti sa
v obci realizuje projekt na vytvorenie občianskych hliadok,
ktoré majú 8 členov (trvanie projektu je 9 mesiacov).
Záujmom obce je udržať tento projekt dlhodobejšie ale
potrebuje podporu. V takom prípade by sa uvažovalo o
personálnom posilnení až na cca 12 členov. Členovia
hliadok pomáhajú udržiavať zásady občianskeho
spolunažívania a nočný kľud v rómskej osade, pomáhajú
žiakom pri prechode cez cestu v čase príchodu do a
odchodu zo školy a predovšetkým sú aktívnou pomocou v
súčinnosti s príslušníkmi štátnej polície. Cieľom je aj
zlepšenie spolunažívania obyvateľov v osade a zlepšenie
vzťahov medzi obyvateľmi obce navzájom, zvýšenie
bezpečnosti a ochrany majetku v obci.

Sociálna - Podpora
a rozvoj ďalších
oblastí
občianskeho života

Sociálna Prevencia
kriminality a
zabezpečenie
ochrany osôb a
majetku

2.8.2 Dobudovanie kamerového zabezpečovacieho
systému v obci

Ide o dobudovanie jestvujúceho zabezpečovacieho
kamerového systému v obci (päť analógových kamier) a to v
rozsahu potrebnom na preventívnu a priamu ochranu
majetku obce i na zabezpečenie a ochranu verejného
poriadku - cca ďalších 10 digitálnych kamier a
centralizovaný systém nahrávania. Nevyhnutné je rozšírenie
kamerového systému predovšetkým v rizikových lokalitách v
okolí centra obce, školských zariadení a športovísk. Rozsah
kamier, ich technické parametre, počet atď. určí spracovaný
projekt. Realizácia teda bude v rozsahu podľa potreby na
zastavanom území obce. Cieľom je zvýšenie bezpečnosti
pohybu občanov a návštevníkov obce; zvýšenie ochrany
majetku obce a jej obyvateľov; zabezpečenie a ochrana
verejného poriadku.

Sociálna Prevencia
kriminality a
zabezpečenie
ochrany osôb a
majetku
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3.1.1 Skvalitnenie a dobudovanie protipovodňovej
ochrany obce
V rámci prebiehajúcich klimatických zmien, ako aj
skúseností obce za posledné obdobie by ako prvý krok bolo
vhodné naplánovať a realizovať celkový systém
vodozádržných opatrení v krajine. Až následne by bolo
potrebné naplánovať, odkonzultovať, skvalitniť či dobudovať
protipovodňovú ochranu, či upraviť toky na vybraných
miestach. Samozrejme je potrebné konzultovať tieto
opatrenia s majiteľmi pozemkov, prípadne so správcami
tokov či obhospodarovateľmi lesov a poľnohospodárskej
Opatrenie č. 3.1 - pôdy. Časť opatrení sa realizovala v roku 2011, o veľa takto
Aktívna podpora vykonaných terénnych úprav sa ale treba pravidelne starať
aby plnili svoju funkciu efektívne. Cieľom je zmena využitia a
skvalitnenia
vodozádržných,ek urbanizácie dotknutého územia so zameraním na
protierózne opatrenia s prípadným využitím aj na oddychovú
ologických a
a športovo-relaxačnú činnosť obyvateľov; zabránenie
krajinárskych
škodám na majetku občanov i obce a zmiernenie následkov
funkcií územia
nepredvídanej zrážkovej činnosti v katastrálnom území
obce; odstránenie finančných nákladov na opakované
odstraňovanie následkov povodní z prostriedkov obce i
štátneho rozpočtu.

Environmentálna Podpora aktivít a
procesov pri
zabezpečovaní
ekologických
funkcií územia

3.1.2 Osveta v problematike životného prostredia

Zameranie hlavne na predškolské a školské zariadenia či
web stránku obce. V súčasnosti sa osveta už čiastočne
realizuje, no do budúcnosti by bola vítaná väčšia
propagácia. Cieľom je zvyšovanie povedomia hlavne detí a
mládeže v oblasti ochrany životného prostredia a jeho
zložiek ako prírody a krajiny, ovzdušia, vody a i.
Opatrenie č. 3.2 Spolupráca so
všetkými
relevantnými
inštitúciami pre
zachovanie a
zlepšovanie
ekologickej
stability územia

Environmentálna Podpora aktivít a
procesov pri
zabezpečovaní
ekologických
funkcií územia

3.2.1 Revitalizácia verejných priestranstiev, budovanie
oddychových zón a obnova verejnej zelene
Z časti sú už zrealizované úpravy verejných priestorov v
malom rozsahu v rôznych častiach obce. Zámerom je
pokračovať v revitalizácii ďalších území (napr. za veľkým
futbalovým ihriskom). Obec v rámci svojich finančných
možností a aktuálnych výziev má záujem o revitalizáciu
všetkých verejných priestranstiev v obci. Cieľom je
vytváranie kvalitného prostredia pre občana, rozširovanie
plôch oddychu a zlepšovanie zdravotnej kondície
obyvateľstva.

Environmentálna Podpora aktivít a
procesov pri
zabezpečovaní
ekologických
funkcií územia

3.3.1 Vybudovanie zberného dvora na triedený odpad
Ide o vybudovanie nového areálu zberného dvora. Obec má
zber a odvoz odpadu zabezpečený súkromnou
spoločnosťou. Investícia tohto typu v súčasnosti chýba, po
Opatrenie č. 3.3 - jej realizácii dôjde k efektívnejšiemu triedeniu odpadov ako
Aktívna podpora a aj k zlepšeniu pracovných podmienok a prostredia pre
realizácia
zamestnancov, zníži sa množstvo komunálneho odpadu a
efektívneho
zlepší sa životné prostredie v obci. Cieľom je aj plnenie
odpadového
požiadaviek smerníc EÚ a zákonov SR v oblasti
hospodárstva
odpadového hospodárstva, skvalitnenie i zefektívnenie
nakladania s odpadmi s pozitívnym dopadom na
skvalitňovanie životného prostredia a rozvoja obehového
hospodárstva. V obci sa nachádza skládka komunálneho
odpadu prevádzkovaná súkromnou spoločnosťou.

Environmentálna Podpora aktivít a
procesov
zlepšujúcich kvalitu
životného
prostredia
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3.3.2 Údržba, rekonštrukcia a a dobudovanie vetiev a
zariadení splaškovej kanalizácie v obciVäčšina (cca

90%) zastavaného územia obce má dostupnú sieť
splaškovej kanalizácie. Potrebné je dobudovať jej
chýbajúce, resp. novovznikajúce časti obce. Rovnako je
nevyhnutné, v spolupráci so správcom kanalizácie,
zabezpečovať jej pravidelnú údržbu a potrebnú
rekonštrukciu za účelom zlepšenia kvality životného
prostredia prostredníctvom čistenia odpadových vôd a z
toho vyplývajúceho zlepšenia kvality života obyvateľov obce.
Kapacita vybudovanej ČOV je dostatočná aj pre plánované
rozšírenie siete.

Environmentálna Podpora aktivít a
procesov
zlepšujúcich kvalitu
životného
prostredia

Obec priebežne rieši odstraňovanie čiernych skládok
odpadu, ktorých existencia je prakticky permanentná, aj po
ich likvidácii vznikajú na rovnakých miestach ďalšie. Tieto
majú výrazne nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Ich
odstránením sa prispeje ku kvalitnejšiemu životnému
prostrediu, čistejšej a atraktívnejšej obci tak pre obyvateľov
ako aj návštevníkov. Veľmi častým miestom vzniku takýchto
skládok je okolie toku Svinky, ktorá takýto odpad prináša pri
zvýšenej hladine vody z iných obcí, ktoré sú vyššie po jej
toku.

Environmentálna Podpora aktivít a
procesov
zlepšujúcich kvalitu
životného
prostredia

3.3.3 Zabezpečenie likvidácie čiernych skládok
odpadu

3.3.4 Podpora a realizácia osvety a propagácie
vhodnosti separovania a recyklácie odpadov vo
všetkých kategóriách obyvateľstva

V záujme naplnenia všetkých záväzných ukazovateľov v
oblasti odpadového hospodárstva, triedenia odpadov,
recyklácie a obehového hospodárstva je nevyhnutné
zabezpečovať aj osvetu i propagáciu realizovaných opatrení
a to vo všetkých skupinách obyvateľstva.

Environmentálna Podpora aktivít a
procesov
zlepšujúcich kvalitu
životného
prostredia

3.4.1 Obnova miestnych komunikácií a autobusových
zastávok
Opatrenie č. 3.4 Dobudovanie a
pravidelná
starostlivosť o
technickú a
dopravnú
infraštruktúru

Miestne komunikácie sú veľmi dôležitým líniovým prvkom
štruktúry sídla. Ich udržiavanie vo vhodnom technickom
stave je základom pre bezpečný pohyb a presun
obyvateľstva i návštevníkov. V súčasnosti je na viacerých
úsekoch zlý stav povrchov komunikácii s chýbajúcim
technickým vybavením. Postupne sa realizuje rekonštrukcia
viacerých úsekov a to podľa finančných možností obce.
Prioritou pri obnove budú hlavne chýbajúce chodníky pre
peších na miestnych komunikáciách so zvýšenou intenzitou
dopravy a všetky cestné komunikácie s havarijným stavom
povrchu. V obci sa nachádzajú aj autobusové zastávky,
ktoré by počas plánovaného obdobia mali prejsť
rekonštrukciou.

Environmentálna Podpora aktivít a
procesov
zlepšujúcich kvalitu
životného
prostredia
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3.4.2 Zabezpečenie technickej vybavenosti a výstavby
vhodnej infraštruktúry v rómskej osade
Jedná sa o realizáciu technických podmienok (voda,
elektrická energia, komunikácie, kanalizácia, osvetlenie
atď.) pre plánované objekty a to priamo vo vyčlenenej
lokalite – súčasná zastavaná i nezastavaná časť rómskej
osady + jej plánované rozšírenie podľa ÚP. Vybudovaním
technickej infraštruktúry sa vytvoria základné podmienky pre
následnú výstavbu ďalších objektov s uvedeným
zameraním svojich činností. V blízkosti osady sa
nachádzajú všetky potrebné siete. Rizikom môže byť
blízkosť vodného toku Svinka. Realizácia uvedených
investícií prispeje k rozvoju obce vo všetkých oblastiach;
zlepšeniu kvality životného prostredia; zlepšeniu sociálnej
situácie obyvateľov či tiež rozvoju komunitných aktivít a
komunitnej práce v obci.

3.4.3 Technické zázemie pre činnosť dobrovoľného
hasičského zboru
V prípade potreby a priestorových možností sa do
budúcnosti uvažuje nad podporou technického zázemia
DHZ.

Environmentálna Podpora aktivít a
procesov
zlepšujúcich kvalitu
životného
prostredia
Environmentálna Podpora aktivít a
procesov
zlepšujúcich kvalitu
životného
prostredia

3.4.4 Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v
osade, či plniacich verejnoprospešné funkcie vrátane
geodetického zamerania

Vo všetkých prípadoch ide o získanie finančnej pomoci na
majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov tak od ich
vlastníkov – FO ako aj od štátu. Dôležité je aj vysporiadanie
pozemkov pod rómskou osadou, aby bolo možné zákonným
spôsobom budovať stavby a infraštruktúru. V súčasnosti je
na tomto území vysporiadané minimálne percento
pozemkov.

Environmentálna Podpora aktivít a
procesov
zlepšujúcich kvalitu
životného
prostredia

3.4.5 Zvyšovanie energetickej efektívnosti obecných
budov a zariadeníPri každom z obecných priestorov či

zariadení je nutné snažiť sa o dosiahnutie čo najvyššej
miery energetickej efektívnosti prevádzky. Cieľom je
zníženie nákladov na energiu, bezpečnosť a ochrana
životného prostredia. Všetky navrhované činnosti majú
slúžiť vyššej efektivite vynaložených financií pri prevádzke a
hlavne skvalitneniu možností využívania týchto budov či
zariadení.

Environmentálna Podpora aktivít a
procesov
zlepšujúcich kvalitu
životného
prostredia

3.4.6 Obnova a rekonštrukcia verejného osvetlenia a
rozhlasu
Verejné osvetlenie je pomerne nové. Do budúcnosti bude
potrebné hlavne dbať na doplnenie siete, jej pravidelnú
údržbu a servis zariadení. Priebežne bude dochádzať aj ku
vámene svietidiel za modernejšie a úspornejšie. Obecný
rozhlas je dostatočný, uvažovať sa dá nad rozšírením do
osady a prípadne nad jeho digitalizáciou, či ponukou nových
služieb (napr. zasielanie sms). Všetky tieto opatrenia zvýšia
kvalitu života obyvateľov obce; znížia náklady na údržbu
osvetlenia a elektrickú energiu; zvýšia bezpečnosť
obyvateľov i motoristov a budú slúžiť aj ako prevencia pred
kriminalitou.

Environmentálna Podpora aktivít a
procesov
zlepšujúcich kvalitu
životného
prostredia

Zdroj: vlastné spracovanie
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Merate né ukazovatele majú úzku súvislosť s cie mi projektu a programu.
Prostredníctvom merate ných ukazovate ov sa sleduje dosahovanie cie ov na úrovni projektu i
operačného programu. Merate ný ukazovate - nástroj na meranie dosiahnutia cie aĽ
mobilizácie zdrojov, dosiahnutých výsledkov, meranie kvality alebo kontextovej premennej.
Ukazovate je tvorený definíciouĽ mernou jednotkouĽ časovým vymedzenímĽ počiatočnou
hodnotou a požadovanou hodnotou.

MERATE NÉ UKAZOVATELE VÝSLEDKU A DOPADU
Tieto typy merate ných ukazovate ov sú rozdielne svojim časovým vymedzenímĽ t.j.
obdobím kedy sa z h adiska realizácie projektu a sledovania dosiahnutia a udržania cie ov
projektu sledujú. Ukazovatele výsledku sa sledujú od začiatku prác na projekte po ukončenie
prác na projekte a ukazovatele dopadu od finančného ukončenia projektu do uplynutia 5 rokov
po finančnom ukončení projektuĽ tzv. obdobie udržate nosti projektu.
Merate ný ukazovate výsledku - formalizované zobrazenie priamych a okamžitých
účinkov pomoci (intervencií), t. j. účinkovĽ ktoré priniesol projekt alebo program.
Merate ný ukazovate dopadu - formalizované zobrazenie následkov projektu/
programuĽ ktoré prekračuje rámec bezprostredných účinkov pomoci. Na výsledné hodnoty
merate ných ukazovate ov dopadu má ve ký vplyv externé prostredie.

Formulár – Zoznam príkladov vybraných ukazovate ov
Typ ukazovate a

Ukazovate Definícia

Informačn
Merná
ý
zdroj/Odka jednotka
z

Východisková
hodnota

Cie ová
Hodnota/rok

r. 2015

2018

2020

Rozšírenie kanalizácie v obci
Výsledok

Dĺžka novovybudovanej
kanalizačnej siete

Obecný
úrad

Počet obyvate ov
Obecný
napojených na systém
úrad,
odvádzania a čistenia
Dopad
komunálnych odpadových Štatistický
úrad SR
vôd
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Výsledok

Dĺžka zrekonštruovaných
MK

Dopad

Vidiecka a mestská
populácia so zlepšenou
infraštruktúrou a
prístupom k verejným
službám

Obecný
úrad

Km

0

5,0

7,0

Osoby

1070

1725

2050

Km

0

1,85

2,80

0

0

2050

Obecný
úrad,
obyvate
Štatistický
úrad SR
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Dobudovanie chodníkov
Dĺžka novovybudovaných
Výsledok
chodníkov
Vidiecka a mestská
populácia so zlepšenou
Dopad
infraštruktúrou a
prístupom k verejným
službám
Dobudovanie parkovacích miest v obci
Celkový počet
Výsledok
novovytvorených
parkovacích miest
Vidiecka a mestská
populácia so zlepšenou
Dopad
infraštruktúrou a
prístupom k verejným
službám
Vypracovanie Pasportu MKaD
Počet vypracovaných
Výsledok
pasportov
Zvýšenie bezpečnosti
Dopad
cestnej dopravy v obci
Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Obecný
úrad

km

0

0

0,40

0

0

1250

počet

0

55

75

Obecný
úrad,
obyvate
Štatistický
úrad SR

0

2050

2050

0

1

1

0

220

360

0

2050

2050

0

110

110

Obecný
úrad,
obyvate
Štatistický
úrad SR

Obecný
úrad

Obecný
úrad
Obecný
úrad

počet
%

Počet zrekonštruovaných
Obecný
počet
svetelných bodov
úrad
Vidiecka populácia so
Obecný
Dopad
obyvate
zlepšenou infraštruktúrou
úrad
Vybudovanie nových svetelných bodov verejného osvetlenia
Počet novovybudovaných Obecný
Výsledok
počet
svetelných bodov
úrad
Výsledok

Dopad

Vidiecka populácia so
zlepšenou infraštruktúrou

Napojenie kanalizácie
Dĺžka napojenia
Výsledok
kanalizačnej siete

Obecný
úrad

obyvate

0

2050

2050

Obecný
úrad

km

0

0

7,5

Vidiecka populácia so
Obecný
obyvate
0
0
zlepšenou infraštruktúrou
úrad
Vytvorenie podmienok pre výstavbu RD (majetkovo- právne vysporiadanie pozemkov,
vybudovanie inžinierskych sietí)
Počet nových stavebných
Obecný
Výsledok
počet
0
70
pozemkov
úrad
Obecný
Zvýšenie migračného
úrad,
Dopad
%
0
5
salda obyvate stva
Štatistický
úrad SR
Vybudovanie nájomných bytov - "štartovacie byty"
Počet vybudovaných
Obecný
Výsledok
počet
0
22
bytových jednotiek
úrad
Dopad

2050

220
15

32
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Dopad

Zvýšenie migračného
salda obyvate stva

Vybudovanie sociálnych bytov
Počet vybudovaných
Výsledok
bytových jednotiek
Dopad

Zníženie počtu neplatičov

Obecný
úrad,
Štatistický
úrad SR

%

0

0

5

Obecný
úrad

počet

0

22

32

Obecný
úrad

%

0

10

10

0

3

3

0

2050

2050

0

3

7

0

0

2050

0

0

3

0

3

7

0

3

5

obyvate

0

2050

2050

počet

0

0

1

počet

0

0

40

počet

0

0

1

osoby
kWh/rok
(%)

0

560

710
20%

Rekonštrukcia kultúrneho domu (kúrenie, int. vybavenieĽ kuchyňa)
Výsledok

Počet zrekonštruovaných
verejných budov

Obecný
úrad

počet

Vidiecka populácia so
Obecný
zlepšenou infraštruktúrou
úrad
Dopad
obyvate
a prístupom k verejným Štatistický
službám
úrad SR
Modernizácia Hasičskej zbrojnice
Výsledok

Počet modernizovaných
verejných budov

Obecný
úrad

počet

Vidiecka populácia so
Obecný
zlepšenou infraštruktúrou
úrad
Dopad
obyvate
a prístupom k verejným Štatistický
službám
úrad SR
Propagácia podnikate ských priestorov (priemyselná zóna)
Počet zrealizovaných
Obecný
Výsledok
počet
propagačných aktivít
úrad
Počet nových služieb
Obecný
a prvkov verejnej
Dopad
počet
úrad
infraštruktúry
Skvalitnenie verejných služieb (napr. web stránka obce)
počet realizovaných
aktivít vedúcich
Obecný
Výsledok
počet
k skvalitneniu verejnej
úrad
správy
Dopad

Vidiecka populácia so
zlepšenou infraštruktúrou
a prístupom k verejným
službám

Obecný
úrad

Výstavba Zariadenia sociálnych služieb pre seniorov
Počet vybudovaných
Obecný
Výsledok
zariadení pre seniorov
úrad
Obecný
Dopad
Počet klientov
úrad
Rekonštrukcia budovy ZŠ vrátane zateplenia
Počet renovovaných
Obecný
Výsledok
verejných budov
úrad
Kapacita podporenej
školskej infraštruktúry
Obecný
Zníženie ročnej spotreby
Dopad
úrad
primárnej energie vo
verejných budovách
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Výstavba kotolne na biomasu
Počet nových zariadení vo Obecný
Výsledok
počet
verejných budovách
úrad
Zníženie ročnej spotreby
Obecný kWh/rok
Dopad
primárnej energie vo
úrad
(%)
verejných budovách
Výstavba MŠ
Počet zrealizovaných
Obecný
Výsledok
počet
aktivít
úrad
Kapacita podporenej
Obecný
Počet
Dopad
školskej infraštruktúry
úrad
žiakov
Vybudovanie cyklotrasy
Dĺžka nových úsekov
km
cyklistických komunikácií
Výsledok
Obecný
Počet vytvorených prvkov
počet
úrad
doplnkovej cyklistickej
Infraštruktúry
Vidiecka a mestská
populácia so zlepšenou
Dopad
Obecný
infraštruktúrou a
obyvate
úrad
prístupom k verejným
službám
Obnova činnosti v partnerských organizáciách
Vstup do Mikroregiónu Šariš
Propagácia obce, kultúrnych pamiatok v rámci regiónu
Počet marketingových
Výsledok
Obecný
aktivít na podporu
počet
úrad
vidieckeho ruchu
Rast návštevnosti
Dopad
Obecný
%, osoby
tradičných podujatí
úrad
Udržiavanie a rozvoj kultúrnych tradícií
Počet zrealizovaných
Výsledok
Obecný
počet
tradičných podujatí
úrad
Rast návštevnosti
Dopad
Obecný
%, osoby
tradičných podujatí
úrad
Rekonštrukcia budovy TJ- zateplenieĽ dobudovanie infraštruktúry
Počet renovovaných
Výsledok
Obecný
počet
verejných budov
úrad
Dopad

Zníženie ročnej spotreby
primárnej energie vo
verejných budovách
Konečná spotreba energie

Výstavba telocvične
Počet novovybudovaných
Výsledok
športových plôch
Plocha
novovybudovaných
športových plôch
Dopad
Zvýšenie počtu
športových aktivít
Nárast návštevníkov
športových podujatí

Obecný
úrad

Obecný
úrad

1

1

0

0

30%

0

1

1

0

0

310

0

0

2,5

0

0

7

0

0

2050

0

3

5

0

15

20

0

16

16

0

15

20

0

0

1

0

1

1

0

2200

3200

70

90

kWh/rok
kWh/rok

počet
m2

Obecný
úrad

0

počet
%

0
0
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Výstavba zberného dvora (vrátane bioodpadu)
Počet vybudovaných
Výsledok
Obecný
počet
zberných dvorov
úrad
Počet zakúpených
zberných nádob,
počet
kompostérov
Množstvo vyseparovaných Obecný
t/rok
Dopad
KO Plocha vybudovaných
úrad,
m2
zberných dvorov
Štatistický
úrad
SR zelene)
Regenerácia verejných priestranstiev (výsadba
verejnej
Počet vysadených kusov
Výsledok
Obecný
počet
izolačnej zelene
úrad
Dopad
Zazelenaná plocha
Obecný
m2
úrad
Budovanie oddychových zón (park pri novej IBV, pri ZS SpS)
Počet vybudovaných
Výsledok
Obecný
počet
oddychových zón
úrad
Dopad
Zazelenaná plocha
Obecný
m2
úrad
Projekt protipovodňovej ochrany (miestny potok)
Počet opatrení
Výsledok
Obecný
zameraných na ochranu
počet
úrad
pred povodňami
Plocha územia so
zabezpečenou
protipovodňovou ochranou
Počet osôb chránených pred
povodňami v dôsledku
realizácie projektu

0

1

1

0

1500

2100

0

1200

1400

0

20

50

0

1

3

0

0

700

0

3

7

17
2050

Obecný
úrad

km2
počet

0
0

0
0

Každoročné čistenie potoka
Počet opatrení
zameraných na ochranu
Výsledok
pred povodňami

Obecný
úrad

Počet

1

1

1

Dĺžka vyčisteného
vodného toku
Počet osôb chránených
pred povodňami

Obecný
úrad

km2

1,2

4,2

5,0

počet

2050

2050

2050

0

0

3

Dopad

Dopad

Podpora projektov zlepšenia energetickej efektívnosti
Počet renovovaných
verejných budov
Obecný
počet
Výsledok
Podlahová plocha
úrad
m2
renovovaných verejných
budov
Zníženie ročnej spotreby
Dopad
primárnej energie vo
Obecný kWh/rok
verejných budovách
úrad
kWh/rok
Konečná spotreba energie

Zdroj: vlastné spracovanie
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ČAS D - REALIZAČNÁ ČAS
Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného
zabezpečenia realizácie programu rozvoja obceĽ systém monitorovania a hodnotenia plnenia
programu rozvoja obce na základe stanovených merate ných ukazovate ovĽ vecný a časový
harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov.
Táto čas obsahuje:
 popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,
 popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSRĽ
spôsob komunikácie, kooperácie a koordinácie,
 akčný plán na daný rozpočtový rok s výh adom na 2 roky (n+2) - vecný a časový
harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov,
 stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cie ovým skupinámĽ
 systém monitorovania a hodnotenia.
D.1 POPIS ÚLOH JEDNOTLIVÝCH PARTNEROV PRI REALIZÁCII PHSR
Zaistenie realizácie plánu je riadiacou úlohouĽ ktorá si vyžaduje podrobnú kontrolu nad
aktivitami ako súkromných, tak aj verejných organizácií. Celý proces realizácie PHSR prebieha
v súlade so zákonom. Znenie §12 zákona o podpore regionálneho rozvoja rámcovo ohraničuje
pôsobnosť obce na účely regionálneho rozvoja v súvislosti s realizáciou PHSR:
a) analyzuje a hodnotí úroveň rozvoja svojho územia a jeho častíĽ zabezpečuje jeho trvalo
udržate ný hospodársky rozvojĽ sociálny rozvoja územný rozvoj;
b) zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu rozvoja obce alebo spoločného
programu rozvoja obcíĽ pravidelne ho monitoruje a každoročne do 31. mája zasiela
príslušnému vyššiemu územnému celku správu o jeho plnení a zabezpečuje súlad programu
rozvoja obce alebo spoločného programu rozvoja obcí s územnoplánovacou dokumentáciouĽ
ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis;
c) spolupracuje s vyšším územným celkomĽ na území ktorého sa obec nachádza, na príprave a
realizácii programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku a
na účely evidencie poskytuje vyššiemu územnému celku program hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja obce;
d) podie a sa na plnení úlohĽ ktoré súvisia so zameraním podpory regionálneho rozvoja pod a
§ 3 zákona, v spolupráci s ministerstvom (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
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rozvoja SR) 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 alšími obcamiĽ regiónmi a územnými celkami alebo s orgánmi iných štátovĽ
ktoré plnia funkcie územnej samosprávy;
g) podporuje rozvoj podnikate ských aktivít potrebných na rozvoj obce.
POPIS POSTUPOV INŠTITUCIONÁLNEHO A ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA
REALIZÁCIE PHSR
Na úrovni obce zabezpečujú realizáciu PHSR orgány obce. V zmysle §10 - § 13 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon o obecnom
zriadení“) sú to:
 obecné zastupite stvo

 starosta obce

Administratívne činnosti súvisiace s činnosťou samosprávy zabezpečuje obecný úrad.
Obecné zastupite stvo schva uje vypracovanie zámeru vypracovania PHSRĽ schva uje
uznesením celé PHSR ako aj jeho aktualizácie (§8 ods.5 zákona). Každoročne schva uje jeho
vyhodnotenie a monitorovanie. Na návrhy jednotlivých komisií a v spolupráci s partnermi môže
schva ovať zmeny a aktualizácie PHSRĽ priority v Akčnom pláne. Taktiež schva uje mieru
spolufinancovania pri predkladaní jednotlivých žiadostí o nenávratný finančný príspevok v
prípadeĽ že sú financované z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).
Starosta obce ako najvyšší výkonný orgán vykonáva obecnú správuĽ zastupuje obec vo
vzťahu k štátnym orgánom rozhoduje vo všetkých veciach správy obceĽ ktoré nie sú zákonom
alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupite stvu. Podpisuje uznesenia obecného
zastupite stva.
Všetky úkony spojené s obecnou správou organizačne a administratívne zabezpečujú
pracovníci obecného úradu napr. prípravou podkladov a materiálov pre zasadnutie obecného
zastupite stva príp. komisií. Pri príprave konkrétnych projektov a ich predkladaní v rámci výziev
o nenávratný finančný príspevok z EŠIF obec spolupracuje s externými spoločnosťami.
PHSR obce je živým dokumentomĽ ktorý je pod a potreby dopĺňaný a upravovaný.
Zodpovednosťou starostu obceĽ obecného zastupite stva a všetkých občanov obce, ktorí sa na
tvorbe programu podie aliĽ bude zabezpečiťĽ aby zámery a ciele zostali dôveryhodné a
relevantné a boli v maximálnej miere zrealizované.
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AKČNÝ PLÁN NA DANÝ ROZPOČTOVÝ ROK S VÝH ADOM NA 2 ROKY
Akčný plán je dokument na naplnenie cie ov a myšlienok konkrétnymi činmi. V súlade s
dobrým finančným riadením by mal byť každý rok aktualizovaný a pripravený priamou väzbou
na rozpočet. Akčný plán bol vypracovaný na obdobie n+2 rokov to znamená na r. 2015 - 2017.

D.4 SYSTÉM MONITOROVANIA A HODNOTENIA
Systém monitorovaniaĽ hodnotenia a aktualizácie PHSR zahŕňa:
1) monitorovanie plnenia akčného plánuĽ aktualizácia akčného plánu – obec raz ročne získa a
spracuje pripomienky úraduĽ poslancov a verejnostiĽ zvyčajne do leta v čase začiatku prípravy
rozpočtu na alší rok
2) hodnotenie plnenia PHSR – samospráva vyhodnotí dosiahnuté výsledky a dosahy
realizovaných opatrení do 31. mája za predošlý rok. (Formulár č. R3 – Záznam z
monitorovaniaĽ Formulár č. R4 – Monitorovacia správaĽ Formulár č. R5 - Plán hodnotenia a
monitorovania),
3) aktualizácia PHSR (Samospráva uskutoční každé 3 – 4 roky). Hlavný nástroj komunikácie
PHSR pre obec predstavuje webová stránka so sprievodnými komunikačnými kanálmi:
úradná tabu aĽ rozhlas. Základným nástrojom monitorovania a kontroly sú „Podklady na
rokovanie obecného zastupite stva“. Zamestnanci obecného úradu pripravujú vstupné údajeĽ
na príprave materiálu sa podie ajú komisie zastupite stvaĽ rokujú o ňom poslanciĽ materiál a
zastupite stvo sú verejné.
Formulár č. R 3 – Záznam z monitorovania (Príklad)
Správa o plnení akčného plánu obce Svinia ku dňu ............ bola spracovaná v zmysle Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Svinia na roky 2015 - 2020Ľ časť 4. Realizačná časťĽ
Cie om monitoringu Akčného plánu obce Svinia je pripraviť komplexnú informáciu o tomĽ ako sa plnia
opatrenia navrhnuté v PHSR obce a počas celého obdobia platnosti dokumentu v rokoch 2015 - 2020.
Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť.
Akčný plán obce Svinia je zoradený pod a priorítĽ oblastí a opatrení. Odpočet aktivít v akčnom
pláne je spracovaný z poh adu obce. V akčnom pláne sú vymenované aktivity bežnéhoĽ kapitálového a
podporného charakteru v časovom slede. Ide o aktivityĽ ktoré je potrebné realizovať v alšom období.
Akčný plán je spracovaný na základe údajov zo schváleného rozpočtu obceĽ schválených strategických
dokumentov obce.
Aktuálna verzia akčného plánu je zverejnená na webovej stránke obce www.obecsvinia.eu
Pripomienky k akčnému plánu obce je možné zaslať e-mailom na adresu.............@.....sk.

alší

monitoring akčného plánu sa uskutoční ku dňu .................
Zdroj: vlastné spracovanie
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Monitorovanie a hodnotenie súvisí aj s analýzou a riadením rizík a komunikáciou s
verejnosťou ako „pravidelný odpočet“ a prezentácia dosiahnutých výsledkovĽ umožňuje PHSR
vhodne aktualizovať (časovo a vecne). Vychádza z Plánu hodnotenia a monitorovania –
Formulár č. R5. Súčasťou monitorovacej správy je aktualizácia a hodnotenie stavu plnenia
ukazovate ov vo Formulári č. P2 a v tejto fáze je vhodné použiť Formulár č. R4 (Príklad
Monitorovacej správy).
Formulár č. R 5 - Plán hodnotenia a monitorovania
Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2015 – 2020
Typ hodnotenia
Strategické hodnotenie

Vykona prvýkrát

Dôvod vykonania/ periodicita
pod a rozhodnutia obce/koordinátora PHSR
najskôr v roku 2018
a vzniknutej spoločenskej potreby

Operatívne hodnotenie
téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť
vo výročnej monitorovacej správe za
predchádzajúci kalendárny rok

Tematické hodnotenie časti
PHSR

v roku 2018

Ad hoc mimoriadne
hodnotenie

Priebežne

Ad hoc hodnotenie celého
PHSR alebo jeho časti

Priebežne

na základe rozhodnutia starostu, kontrolného
orgánu obce, podnetu poslancov; na základe
protokolu NKÚ SR, správy auditu...

Ad hoc hodnotenie celého
PHSR alebo jeho časti

každoročne

V súlade so zákonom č.539/2008 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov

Pri značnom odklone od stanovených cie ov
Pri návrhu na revíziu PHSR

Zdroj: vlastné spracovanie
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Formulár č. R 4 - Monitorovacia správa
Monitorovacia správa
Úroveň prvku
stratégie

Opis prvkov
stratégie

PlánovaUkazovate
ný termín
výstupu
realizácie

Počiatočná
hodnota
ukazovate a

(PRÍKLAD)
Plánovaná
hodnota
ukazovate a

Skutočná
hodnota
ukazovate a

Rozpočet
obce od do

Externé
zdroje od
do

Realizácia aktivít
od do a plán na
obdobie od do

Cie 1 - Udržanie konkurencieschopného ekonomického rastu
Opatrenie 1.1
Projekt 1.1.1
Dobudovanie
Dobudovanie
chodníkov,
infraštruktúry
komunikácií –
obce
nová IBV, bytové
domy

2016 2017

Dĺžka novovybudovaných MK a
chodníkov

0

0,500

xx

r. 2015

0

Cie 2 – Rozvoj sociálnej infraštruktúry

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Zdroj: vlastné spracovanie

Formulár č. P2 (Zoznam ukazovate ov cie ov/prioritných oblastí) je neoddelite nou súčasťou monitorovacej správy

D.5 STRUČNÝ POPIS KOMUNIKAČNEJ STRATÉGIE
Komunikačnú stratégiu je potrebné zamerať tak na internúĽ ako aj externú komunikáciu.
Pri príprave je možné vychádzať z rôznych foriem získavania informácií:
1) tlačené materiály: verejné informačné tabule; letáky rozdávané na verejných podujatiach;
letáky rozposielané verejnosti priamo; jednoducho napísaný bulletin; brožúra s
dotazníkovou kartičkou na zadnej straneĽ ktorú je možné odoslať späť; plagátyĽ pútače;
internetové stránky vrátane verejných pripomienok;
2) využitie existujúcich médií: účasť na miestnych aktivitách a podujatiach; zverejňovanie
informácií v miestnej tlači; novinové články a príspevky členov pracovných skupín;
vyjadrenia expertov; stretnutia; vystúpenia v obecnom rozhlase; reklama;
3) stretnutia: stretnutia s k účovými u mi/skupinami; verejné stretnutia; verejné semináre;
4) rozhovory a prieskumy: dotazník pre záujmové skupiny; dotazník pre širokú verejnosť;
5) iné aktivity: vzdelávacie programy na vybrané témy (k účovéĽ kritické).
K preh adu sa priložia zápisyĽ spísané pripomienky členov k zaslaným materiálom a
prezenčné listiny v prípade už zrealizovaných komunikačných aktivít.
Pracovný tím zabezpečí informovanie verejnosti o realizácii PHSR a v prípade potreby
verejné prerokovanie aktualizácie PHSR. Vychádza pri tom z časových rámcov uvedených vo
Formulári č. R 6- Komunikačný plán PHSR.
Formulár č. R 6 - Komunikačný plán pre fázu realizácie PHSR

Komunikačný plán pre fázu realizácie PHSR
P.
č.
1.

Časový
rámec
04/2015

2.

08/2015

3.

09/2015

4.

10/2015

5.

08/2016

6.

05/2017

Miesto
konania

Cie ová
skupina

Forma

Obecný Obyvatelia
Zasadnutie ObZ
úrad
obce
Obecný
úrad,
obec
Obecný
úrad

Zverejnenie na
Obyvatelia
webovej stránke obce
pripomienkovanie
Obyvatelia Mimoriadne
obce
zasadnutie ObZ

Obecný
Mimoriadne
Obyvatelia
úrad
zasadnutie ObZ
Verejné
Obecný
pripomienkovanie/
Obyvatelia
úrad
Mimoriadne
zasadnutie ObZ
Verejné
Obecný
pripomienkovanie/
obyvatelia
úrad
Mimoriadne
zasadnutie ObZ

Téma, ciele
PHSR Schválenie
zámeru

Vstupné údaje

Výstupy

Schválenie
PHSR

Návrh
dokumentu

Zápisnica z
rokovania
ObZ
Podklady k
strategickej
časti PHSR
Uznesenie
ObZ

Rozpočet obce
na r. 2016

Návrh
dokumentu

Uznesenie
ObZ

Vyhodnotenie
PHSR za r.
2015

Monitorovacia
správa

Uznesenie
ObZ

Vyhodnotenie
PHSR za r.
2016

Monitorovacia
správa

Uznesenie
ObZ

Návrh zámeru

PHSR
Návrhy,
Strategická časť pripomienky

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Svinia na roky 2015 - 2020

7.

05/2018

8.

05/2019

9.

05/2020

10. 03/2021

11. 03/2021

Verejné
Obecný
pripomienkovanie/
obyvatelia
úrad
Mimoriadne
zasadnutie ObZ
Verejné
Obecný
pripomienkovanie/
obyvatelia
úrad
Mimoriadne
zasadnutie ObZ
Verejné
Obecný
pripomienkovanie/
obyvatelia
úrad
Mimoriadne
zasadnutie ObZ
Verejné
Obecný
pripomienkovanie/
obyvatelia
úrad
Mimoriadne
zasadnutie ObZ
Obecný
obyvatelia Zasadnutie ObZ
úrad

Vyhodnotenie
PHSR za r.
2017

Monitorovacia
správa

Uznesenie
ObZ

Vyhodnotenie
PHSR za r.
2018

Monitorovacia
správa

Uznesenie
ObZ

Vyhodnotenie
PHSR za r.
2019

Monitorovacia
správa

Uznesenie
ObZ

Vyhodnotenie
PHSR za r.
2020

Monitorovacia
správa

Uznesenie
ObZ

Aktualizácia
PHSR –
príprava na
PHSR 20212028

Návrh zámeru

Uznesenie
ObZ

Zdroj: vlastné spracovanie
ObZ – skratka pre „obecné zastupite stvo“
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ČAS

E - FINANČNÁ ČAS

Zahŕňa najmä:


indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR



model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení a aktivít (projektov)



hodnotiacu tabu ku pre výber projektov
Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivítĽ

inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie programu rozvoja obce.
Pri schva ovaní financovania jednotlivých úlohĽ vyplývajúcich z aktivítĽ sa bude
prihliadať na ich dôležitosť a dopad na hospodársky a sociálny rozvoj obce. Viaceré úlohy sa
môžu realizovať v rámci bežnej prevádzky samosprávyĽ mnohé však vyžadujú náročnejšie
finančné a personálne zdroje a spoluprácu s inými subjektmi.

Finančné zdroje potrebné pre realizáciu, naplnenia aktivít uvedených v PHSR budú
plynúť z nasledovných zdrojov:
 vlastné zdroje (rozpočet obce - základný zdroj financovania aktivít);
 štátne dotácie z účelových fondov (Úrad vlády SRĽ Environmentálny fondĽ výnosy
ministerstiev o poskytovaní dotácií v okruhu svojej pôsobnosti, a pod.);
 financie z národných projektov (v sociálnej, vzdelávacej oblasti, v oblasti informatizácie,
a pod.);
 štrukturálne fondy EÚ (operačné programy 2014 – 2020: Efektívna verejná správa,
Integrovaná infraštruktúraĽ Integrovaný regionálny operačný programĽ Kvalita životného
prostrediaĽ udské zdrojeĽ Výskum a inovácieĽ program rozvoja vidiekaĽ ...);
 iné zdroje EÚ (Európa pre občanov a pod.);
 nadácieĽ neinvestičné fondy (Nadácia EkopolisĽ Višegrádsky fond, Nadácia Tatra banky,
Nadácia SPP, Nadácia Orange, at .)
 účelové fondy zahraničných zastupite stiev v SR (Nórsky finančný mechanizmusĽ
Švajčiarsky finančný mechanizmusĽ ...);
 bankové úvery;
 Svetová banka;
 sponzoring podnikate ovĽ firiemĽ bankového sektoraĽ súkromných osôb;
 združovanie prostriedkov verejnej a neverejnej sféry (verejno - súkromné partnerstvá).
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Štruktúra uvedených zdrojov bude závisieť na aktuálnej finančnej situácii obce ako aj na
aktuálnych spoločensko-ekonomických podmienkach.
E.1 INDIKATÍVNY ROZPOČET - SUMARIZÁCIA
Indikatívny rozpočet – sumarizácia je celkovým preh adom plánovaných finančných
prostriedkov počas celej platnosti schváleného PHSRĽ má priamy vzťah k rozpočtu obce (s
dosahom na jej hospodárenie) a mal by rešpektovať princípy zodpovedného finančného
manažmentu. Z dôvodu dlhého časového obdobiaĽ ktoré tento dokument pokrývaĽ nie je možné
určiť konkrétny indikatívny rozpočet. Samospráva sa však pri tvorbe všetkých rozpočtov v čase
realizácie PHSR musí riadiť schválenými aktivitami a ich členením.

E.2 MODEL VIACZDROJOVÉHO FINANCOVANIA
Financovanie projektov bude viaczdrojovéĽ zloženie zdrojov bude zahŕňať rozpočet obceĽ
zdroje EÚĽ štátne dotácieĽ úverové zdroje a alšie zdroje.
E.3 HODNOTIACA TABU KA PRE VÝBER OPATRENÍ
Tabu ka č.15 – Hodnotiaca tabu ka pre dopravnú infraštruktúru

Dopravná infraštruktúra

Kategória

Dopravno hospodársky
význam

Dopravná
prevádzka

Stavebnotechnický stav

Hodnotiace kritérium
Cesta zabezpečuje dennú mobilitu osôb a
dostupnosť sociálnych a ekonomických
potrieb (zamestnanie, vzdelávanie,
zdravotnícke službyĽ kultúraĽ rekreáciaĽ
význam z poh adu verejnej osobnej dopravy
napr. napojenie na terminály integrovanej
dopravy, stanice VOD, a pod.)
Prekročenie hodnoty priemernej intenzity
Stavebno-technický stav cesty (pozdĺžne a
priečne nerovnostiĽ vyjazdené ko ajeĽ
únosnosť vozovky a pod.)
Stav mostných objektov (nosnosťĽ zatekanie,
stav mostovky a pod.)

Hodnotenie

Počet
bodov

Nespĺňa

0

Spĺňa

1

Nespĺňa
Spĺňa
ve mi dobrýĽ dobrý
a vyhovujúci
nevyhovujúci/
havarijný
bezchybný až zlý
ve mi zlý/havarijný

0
1
0
1
0
1

Zdroj: vlastné spracovanie
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Tabu ka č.16 – Hodnotiaca tabu ka pre sociálnu infraštruktúru
Kategória

Hodnotenie

Počet
bodov

Nespĺňa

0

Spĺňa

1

Projekt zlepšuje dostupnosť pre miestne
obyvate stvo a výrazným spôsobom
zlepšuje kvalitu života

Nespĺňa

0

Spĺňa

1

Stavebno-technický stav siete nie je
vyhovujúci

Nespĺňa

0

Spĺňa

1

Zvýšenie energetickej hospodárnosti
budov

Nespĺňa

0

Spĺňa

1

Zlepšenie dostupnosti sociálnych služieb
pre špecifickú skupinu obyvate stva (deti
so špeciálnymi potrebami a pod.)

Nespĺňa

0

Spĺňa

1

Hodnotiace kritérium

Sociálna infraštruktúra

Kvalita výchovnoProjekt umožňuje zlepšenie zamestnanosti
vzdelávacieho
žien v obci
procesu
Demografia

Stavebno-technický
stav

Zlepšenie
dostupnosti
Zdroj: vlastné spracovanie

Tabu ka č.17 – Hodnotiaca tabu ka pre environmentálnu infraštruktúru
Hodnotenie

Počet
bodov

Nespĺňa

0

Spĺňa

1

Nespĺňa

0

Spĺňa

1

Nespĺňa

0

Spĺňa

1

Vhodné využitie krajinno-ekologických
prvkov

Nespĺňa
Spĺňa

0
1

Zvýši sa efektívnosť poskytovania služieb
obyvate stvuĽ ostatným subjektom
/plánované významné investície

Nespĺňa

0

Spĺňa

1

Ve mi dobrýĽ dobrý
Nevyhovujúci/havarijný

0
1

Kategória

Hodnotiace kritérium

Environmentálna infraštruktúra

Odstránenie systémových porúch

Ekologickohospodársky
význam

Ekonomické

Budovanie verejných vodovodov, okrem
prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou
verejnej kanalizácie pod a aktualizovaného
Národného programu SR pre vykonávanie
smernice Rady 91/271 EHS, inými
strategickými dokumentmi
Budovanie verejných kanalizácii a ČOV pre
obce do 2000 obyv. s výnimkou obci
začlenených do aglomerácií nad 2000 obyv.
v zmysle Národného programu pre
vykonávanie smernice 91/271 EHS

Stavebno - Stavebno-technický stav existujúcej
technický stav infraštruktúry zariadení
Zdroj: vlastné spracovanie
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ZÁVER
PHSR obce Svinia bol spracovaný na základe uznesenia obecného zastupite stva. Je
strategickým strednodobým dokumentom, ktorý určuje víziu rozvoja obceĽ prioritné rozvojové
oblasti, opatrenia a aktivity smerujúce k ich naplneniu v zmysle aktualizovaného zákona č.
539/2008 Zb. z. o podpore regionálneho rozvoja.
PHSR obce Svinia je otvorený dokument, spracovaný na úrovni poznania a hodnotenia
vývoja obce, jej potenciálu a perspektív. Je to živý dokumentĽ ktorý je potrebné v priebehu
realizácie pravidelne vyhodnocovať a aktualizovať v zmysle navrhnutého harmonogramu a
v zmysle aktuálneho vývoja a situácie.
Úspešnosť realizácie stanovených zámerov bude závisieť nielen od vedenia obceĽ ale aj
od aktívnej účasti a podpory všetkých obyvate ov obce a partnerov pri realizácii jednotlivých
aktivít PHSR.
Na základe ustanovení zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
prešiel PHSR aj zisťovacím konaním v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné
prostredie. Tento bol ukončený dňa 31. 05. 2016 vydaním rozhodnutia Okresného úradu Prešov,
Odboru starostlivosti o životné prostredie.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Svinia na roky 2015 - 2020
bol schválený na zasadnutí Obecného zastupite stva dňa 13.06. 2016 (uznesenie č. 10/2016).
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